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يمكنك التماثلي العصر فى كان ، نعم
قناة إشارة يوجد  ، يمكن ال  أو شئ  استقبال
أو اسود نعم أو ال ، إما ال يوجد و تليفزيونية
فى الحال هو كان ، هذا صفر أو واحد ، ابيض

. التماثلي العصر
اكثر األمر العصر الرقمى اصبح فى أالن و
التنوع الكبير من العديد يوجد : صفر واحد و من
التنوع هذا الرقمية ا التكنولوجي ا ن ل تتيح و ،
االستقبال الرقمية ألجهزة كمستخدمين الكبير و
العديد يوجد لكن كمشاهدين و ذلك نالحظ ال قد
صورة على نحصل عندما خصوصا الشواهد من

. من قبل نشاهده نكن لم هذا و عالية الجودة
سوف ستاليت من مجلة تيلى العدد هذا فى
الرقمى اإلرسال فى الصورة جودة على نركز
الفضائي الرقمى اإلرسال نظام إن الفضائي ،
و ماركت السوبر فى تجده قد الذى التعدد يتيح
الرقمية قد ألجهزة الريسيفر كمستخدمين لكن
الريسيفر أجهزة معظم أن فبينما ذلك نالحظ ال
لقيم عرض يوجد بها األسواق فى اآلن المتوفرة
ال يوجد ( حتى اآلن لكن ( باقات و ال تعريف
وضوح درجة مقدار يعطينا ريسيفر جهاز

. الصورة

المشاهد يراه الذى الشيء هو الصورة وضوح

باقات تعريف ال قيم : أن تليفزيون شاشة ال على
إدخال قيم يتم حيث و فقط قناة ال تتيح استقبال
بطريقة قناة ال استقبال يتم باقات ال تعريف
نريدها التى  الجيدة الصورة لكن و  صحيحة
الريسيفر يفعله الذى ما ، تظهر سنين ال منذ
لكن ما و التفاصيل ب متوفر الصورة لكى يظهر

. نشاهده يظل سرا
من يستفيدون الفضائية الخدمة مقدمي إن
عدد أو زيادة باقة ال تأجير لتوفير نفقات هذا
عن ببساطة هو و باقة ال نفس فى القنوات بث
العادى إن المشاهد ، جودة الصورة تقليل طريق
سوف الخدمة الفضائية مقدم فكرة أن عنده ليس
الى إشارة توجد فال ، الصورة بجودة يتالعب
األمر يتقبل  سوف العادى المشاهد إن  ، ذلك
أن أن األمر يمكن يدرك و ال علية هو ما على

. مختلفا يكون
هذا  من  46 رقم الصفحة فى التقرير فى
اختالف لدرجات توضيح بوضع قمنا العدد
كل أجهزة : أمر مدهش تماما هو و الجودة ،
درجات من العديد مع التعامل يمكنها الريسيفر
تقوم أن تحتاج ال و المختلفة الصورة جودة 
، الصورة مع تتناسب ل الضبط عمليات بتغيير
و الصورة جودة بمعالجة تقوم الريسيفر فأجهزة

. الشاشة على صحيحة بطريقة إظهارها
أو الضوئية نقاط عند ازدواج ال األمر يهم و ال
، أتوماتيكيا شئ كل مع التعامل فيتم تربيعها
الرقمى االستقبال تطوير على قائمين إن ال نعم
بيانات الخدععنطريقتخبأه ال يعرفونكل هذه
المقام فى تأتى جودة الصورة أهمية أن ، الهامة
، تليفزيونية ال اإلشارة  تأتى ذلك بعد و األول
بإدراج  بدأت قد  SatcoDX قوائم القنوات إن
يتم الفضائية و لقنوات ل الصورة بيانات جودة
لتغطية عن القنوات محطات البحث فى التوسع
معرفة جودة شخص كل يستطيع شئ بحيث كل

. الصورة لكل قناة
: للتصنيف جديدة طريقة يعطيك هذا و
تعطى التى  القنوات  عن البحث اآلن  يمكنك
أن ترى أن ثم يمكن من عالية و صورة جودة
البرمجة بيد مع يد تعمد الصورة العالية جودة

. الجودة العالية

! الجودة العالية تليفزيونية ال بالصورة تمتع

فايس الكسندر

لهذا المفضلة اإلذاعية محطتي : ملحوظة
القمر  على )  Love Radio هى الشهر
 SIRIUS 5E, 11.766H, 27500, 6163
األغاني بها يوجد  أوكرانية محطة  هى و (
تجد قلما و يلة قل ال الفواصل بعض مع الجديدة

. التجارية اإلعالنات من بعض
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Program
variety ...

Multiswitch distribution 
system:
• 16 SAT IF Signals
  (4 Orbit positions)
• Terrestrial passive
• return path
• cascadable

فى الصورة جودة
الرقمى التليفزيون

Peter Miller : بقلم
با  غال و منتجاتها عن باإلعالن الرقمية الريسيفر ألجهزة المنتجة الشركات تقوم
أن بوضوح القنوات نرى بين تنقل ال ب عندما نقوم و ، الرقمية جودة الصورة الى تشير
بل اإلدراك فى عيب ليس و هذا ، القنوات فى جودة الصورة بين كبير اختالف هناك
القنوات جودة صورة فى كبيرة اختالفات يوجد حيث حقيقي اآلمر هذا فان لألسف
المستخدمة الوضوح درجة العوامل هو أهم من واحد لماذا ؟ لكن و ، تليفزيونية ال

الرقمية . الفضائية للخدمة المقدمة الشركة من قبل

الوضوح درجة
  DVB القياسي الرقمى اإلرسال إن
الخدمة لمقدم يسمح الرقمى تليفزيون ل ل
العديد باستخدام الفضائية تليفزيونية ال
الصورة ، فى الضوئية نقاط ال من أنماط
عند الضوئية نقاط ل ل درجة أقصى أن
  PAL الملون اإلرسال  نظام استخدام
مقدم  يقرر ربما لكن و  720x576 هو
ن اقل ضوئية  نقاط استخدام الخدمة 
رقم 2  الجدول ،  1 رقم الجدول  انظر 
نظام الضوئية فى نقاط ال عدد  يوضح

 .  NTSC اإلرسال الملون
 

PAL/SECAM
720 x 576
704 x 576
544 x 576
480 x 576
352 x 576
352 x 288

النقاط  عدد يوضح  1 رقم الجدول
PAL/SECAM نظام فى الضوئية

NTSC
720 x 480
704 x 480
640 x 480
544 x 480
480 x 480
352 x 480
352 x 240

النقاط  عدد يوضح  2 رقم الجدول
NTSC نظام فى الضوئية

و ، حقا كبير االختالف أن ترى كما و
نحاول و األسئلة بعض لدى القراء ربما

. هنا األسئلة معظم علي نجيب أن

متقارب  نموذج   2 عدد لدينا لماذا
لكل خط الضوئية نقاط ال عدد جدا من
؟  ضوئية نقطة  704 و   720 هو و
لنظام القديمة التركة الى يرجع هذا
أن التماثلي حيث تليفزيوني اإلرسال ال
من قليال اكبر تكون المرسلة الصورة
الشاشة على تراها التى الصورة حجم
تليفزيون ال يستطيع حيث تليفزيون ال
و هناك  704 نقطة ضوئية فقط إظهار
فى كلجانبمن  8 نقاطضوئية إضافية
الريسيفر جهاز ساعدت قد و الصورة
لكل افضل إشارات بإعطاء الفضائي
يمكن من الصورة على الشاشة و حافة

. بالمالحظة ذلك قياس
يقترب   x 576 704 النقاط عدد إن
   4:3 العادية بمقياس حجم الشاشة من
عن ماذا لكن و تقليدي ال تليفزيون ل ل
1 يوضح  رقم الشكل ؟ الضوئية نقاط ال
على تؤثر وضوح اإلشارة درجة كيف أن

. الضوئية النقطة شكل و حجم
 704x الوضوح لدرجة فبالنسبة
الضوئية علىشكل  تكون النقطة  576
الوضوح لدرجة بالنسبة و تماما مربع
قريبة  الضوئية النقطة 372x576 فان
تكون بالطبع المربع و لكن الشكل الى
درجة من مرتين أعلى و مرتين اعرض
هذا يؤثر و لكن كيف األعلى ، الوضوح
ترى أن يمكنك ، الصورة  جودة على
2 فهي توضح نفس  رقم الشكل فى ذلك
درجة و عالية وضوح درجة مع الصورة

. اقل وضوح
عدد أن هو هامة حقيقة هناك و
مل الضوئية فى نقاط ال عدد الخطوط ة
لهذا  16 و فى مضروبة دائما هى خط
على بناءة الرقمىيعتمد تليفزيون ال فان
يحدث  ماذا لكن و ،  16×16 أساس
التى الوضوح  درجة هى ما ؟ يا  عمل

فى اإلرسال  الصورة عرض توافق بين عدم يكون هناك عندما تحويل الصورة 4 رقم
التليفزيون . و جهاز
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Video Quality 

السريع فبالفحص ؟ الرقمية الخدمة مقدم يستخدمها
القمر  على  (MHz, V 11,727) باقة ال تردد  على
درجة  استخدم قد خدمة مقدم كل أن تجد ،  Hotbird

 . 3 انظر الجدول رقم وضوح مختلفة !

Channel Video resolution
Zagros TV 720 x 576

TRSP 352 x 288
La Locale 480 x 576

ATN Bangla 544 x 576
Telefortune 480 x 576

N-Test 352 x 576

نفس  فى مختلفة الصورة وضوح 3 درجة رقم الجدول
باقة ال

الصورة مقاس
بنظام العادي اإلرسال  ببث قمت إذا يحدث ماذا
ليس الصورة ؟ بحيث يكون مقاس العريض اإلرسال
العريضة  الصورة هى يكون  16:9 و 4:3  العادي  بل
على الضوئية نقاط ال من المزيد على نحصل فهل ،
سوف لكن ، و لألسف ال يمكن . من الصورة كل جانب
أننا من الرغم و على ، نقاط الضوئية ل ل امتداد يحدث
كلى التفاصيل على من المزيد نحصل على سوف
الممثل بدال من أن يستحوذ وجه و الصورة جانبي
على 30 نقطة  يحصل فسوف ضوئية 40 نقطة على

. أفقي محور على فقط ضوئية

الصورة أسلوب القول أن استخدام ا يمكنن هل ، إذا
    4:3 العادية أسلوب الصورة افضل من هو العريضة
الذى هو الحقيقية الصورة جودة إن ، أيضا هذا و ال ،
هناك ، و الصورة حجم ليس و علية أن يقاس يمكن
عدم يكون عندما هو تعرفه أن يجب مهم آخر شئ
جهاز و المستقبل الصورة عرض نظام بين مالئمة
الصورة جودة تعانى تستخدمه فسوف الذى تليفزيون ال
الحالة  ستكون كيف 4 انظر رقم فى الشكل ، كثيرا
الذى الريسيفر جهاز فى  الضبط  لطريقة طبقا –

. تستخدمه

الفائق التليفزيون إرسال
المسطح التليفزيون و التفاصيل

تليفزيون ال حالة فى يلة قل المشاكل إن الحظ لحسن
التفاصيل فائق ال اإلرسال أن التفاصيل حيث فائق ال
الصورة  طريقة عرض لديهم تليفزيون المسطح و ال
هم  فقط و عدد 2 درجة وضوح يستخدم و ،  16:9
النقاط  تكون و ، 1920x1080i و  1280x720p
المبتكرون أن من بالرغم و مربع شكل على الضوئية
إمكانية  جعل  ) القياسي   H.264/AVC لنظام
فى و لكن مختلفة ) وضوح الحصول على درجات
من المزيد نجد لن الفضائي الرقمى تليفزيون ال مجال
. أعاله المذكورين الوضوح درجتين غير االختالفات

جهاز على  للحصول محل الى اآلن ذهبت إذا و
أن حيث ، أخرى مرة ترتبك  أن  فيحتمل تليفزيون
) تليفزيون ال أجهزة فى اآلن المتوفرة الوضوح درجة
المذكورة قيم ال عن تختلف ( الثمن الرخيصة خصوصا
هى شعبية األكثر الوضوح درجات أن حيث ، أعاله
تلك  ابن من لكن و ،  1024x768 1366  وx768
جهاز شاشة مواصفات من مأخوذة هى ؟ الدرجات

 . 4 رقم الجدول انظر الكمبيوتر

PC Monitor Resolutions
640 × 400 VGA
640 × 480 VGA

854 × 480 SVGA
800 × 600 SVGA
1024 × 768 XGA
1280 × 768 XGA

1280 × 1024 SXGA
1600 × 1200 UXGA

لشاشة  القياسية  الوضوح درجات   4 رقم الجدول
الكمبيوتر

هى   WXGA المسماة الوضوح درجة و
المسماة الوضوح درجة عن تختلف و (1366x768)
اإلرسال  عندما تستقبل انه معناه هو هذا و ، XGA
يقوم أن يجب تليفزيون ال جهاز فان التفاصيل فائق ال
المناسبة الوضوح ما يسمى درجة الى اإلرسال بتحويل
سوف الوضوح درجة أن هذا  معنى و ، للشاشة
؟ الشعور به و هذا إدراك يمكن هل لكن و تنخفض ،
التى و المسافة تليفزيون ال شاشة على حجم يعتمد هذا
قصور هناك أن حيث منها تليفزيون ال تشاهد سوف
 32 تليفزيون ل ل فبالنسبة البشرية العين إبصار فى
3ر1  من اقل المشاهدة مسافة تكون أن فيجب بوصة
الوضوح درجة حالة فى التفاصيل كل ترى لكى متر
مسافة  زيادة آخر يمكن بمعنى أو ،  1920x1080
2 متر إذا كان  الى تليفزيون و بين ال بينك المشاهدة
و  ( من 3ر1 متر لكن ليس ( و 50 بوصة تليفزيون ال
تليفزيونكبيرفائقالتفاصيل أردتشراء معنىذلكإذا
صغيرة المعيشة غرفة كانت و كاملة وضوح بدرجة
أو   1366x768 اقل وضوح بدرجة تليفزيون ال فيكون
القرار  اخذ عند اكثر لك ، مناسبا 1024x768 يكون
على التى تؤثر األخرى النواحي فكر فى الشراء فى
اإلضاءة درجة ، تباين ال درجة مثل الصورة درجة
شاشات فى نقطة الضعف و هى ) الضوء عكس ،
التى الرخيصة الشاشات ابتعد من فقط و ( ! البالزما

.  852x480 وضوح بدرجة تعمل

الخاتمة
نرىالقنواتالفقيرة منخالل اإلرسالالقياسيمكننا
أن يمكن و الوضوح درجة و الصورة جودة حيث من
 ، VHS الفيديو أشرطة وضوح درجة مثل سيئة تكون
الرقمية تليفزيون ال أجهزة أن صحيحا ليس فانه لهذا و
تلفزيون ال من  الجودة فى  افضل  صورة تقدم  دائما
عن نتحدث عندما صحيح األمر  لكن  و  ، العادي
فائقة ال اإلشارات هذه التفاصيل ، و فائق اإلرسال ال
المناسب تليفزيون  ال مع تستخدم عندما التفاصيل 

. العالية أن نضمن الجودة يمكن فقط عندها

الصورة  أشكال فى الضوئية النقاط حجم بين مقارنة  1 رقم الشكل
. 352x288 704  وx576،  352x576

لنفس  و 16:9  الصورة 4:3  حجم بين 3 مقارنة رقم
. القياسي التليفزيوني اإلرسال فى الوضوح درجة

من   الوضوح درجة تقليل  عند  الصورة نفس   2 رقم
 .  352x288 720 الىx576
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سوف البث و االتصاالت
" المستقبل مدينة يبنى "

Elena Pryadko : بقلم

بين ينعقد الذى سوف البث و و االتصاالت مجال بخصوص الرابع الشرقية أوروبا مؤتمر و معرض إن
بشكل  " KievExpoPlaza " هو المعرض مركز و ، بأوكرانيا كييف مدينة 18 – 20 أكتوبر 2006 فى

. متقارب شئ واحد ، مكان واحد و كل حدث : جديد

Satellite Exhibition  EEBC 2006 

االتصاالت  مجال فى مشتركة سوق لعمل هو و
، للمعلومات موحدة أساسية بنية تحت البث و
مدينة  " يبنى سوف  EEBC 2006 معرض إن

. " المستقبل

؟ هذا يعنى ما لكن و
كل بوضع تقوم  الجديدة المعرض طريقة  إن
موقعة نشاطاته و لمحيط طبقا مكانه فى  مشارك

السوق. فى

؟ ذلك يعمل كيف و
ممرات من تتكون المستقبل " سوف مدينة " إن
اإلنترنت شوارع و االتصاالت موجات  و  للبث
حارات و الصناعية األقمار  و الكوابل جادات  و

،،، سلكية الخ ال ميادين و المكونات

الهدف ؟ ما هو
تكوين عملية فى المشاركة فى للجميع تسمح

. الحديثة فى المدن لالتصاالت بنية األساسية ال

؟ لماذا
كل و متخصص كل مع مهمة تتناسق الفكرة إن
لهذا و  ، المعلوماتية االتصاالت  سوق فى  شركة
التكنولوجيا تطوير فى إسهامات يوميا هناك يكون

. " المستقبل مدينة أفكار " تحقيق يتم بينما

فى عملية  المساهمة المشاركين فى سوف يقوم  و
كل عرض ترتيب مكان يتم سوف و المدينة ، بناء
تنشئ سوف ، و المعرض لفكرة مشتركة طبقا شركة
مؤثرة للعمل بطريقة يسمح جيد بحيث و مريح جو
تقول " و ، الزائرين و المعرض فى المشاركين لكى
  TECHEXPO لشركة المدير  Inna Burgela
  EEBC 2006 لمعرض  المنظمة الشركة و هى
جمع المشغلين الفكرة هو إن البث ، لالتصاالت و
السابقة السوفييتي االتحاد فى دول مقدمي الخدمة و
الموقف االنعكاس فى من قدر اكبر للحصول على
للعمل العمل سوق و البث و لالتصاالت الحالي

 . فى المنطقة "  B2B

فى سوق خصوصا الحالية العولمة من شروط و
و  الموردين عدد أن حيث الخدمات و للسلع  B2B
المنفصلة المحلية األسواق أن كما ، محدود العمالء
المعرض هذا المشاركين فى تضمن أن لكى صغيرة
مجال فى االستثمارات من بالعائد يرضون سوف
أن الحاجة الوقت نفس فى و ، بهم التسويق الخاص

للتسويق كأداة تعتبر المتخصصة  المعارض الى
تطوير و بمنتجاتهم النهوض أيضا و ، المباشر
فعالية تدهور و ، حياة دورة تقليل و التكنولوجيا
بنائه يتم أن يمكن ، عموما ما تقليدية ال اإلعالنات
هذه فى حقيقيا  يصبح أن يمكن واحدة دولة  فى

. المنطقة

فى المشغلين قليل من عدد مقارن أن نحو على و
المحلية المعارض يمنع المنطقة هذه فى دولة كل
فى فعالة أداه تصبح أن من يمنعها بحيث للمشغلين
الشرقية أوروبا دول بين ما معارض أن ، التسويق
المعارض هذه  نواة أن حيث فعالة تكون  سوف
معارض و  " : EEBC معنى إن ، بالفعل موجودة
يتم تنظيمه الذى و " البث و االتصاالت مؤتمرات
 TechExpo " األوكرانية المعرض شركة بواسطة
سنوات للثالث المعارض بنجاح عقدت قد التى و "

. الماضية

الرائدة لالتحادات المساهمة و المشاركة إن
و المشغلين و االتصاالت  خدمات مؤسسات و
، أوكرانيا و روسيا فى البث عملية على قائمين ال
ا ي لتوان ندا و بلغاريا و سلوفاكيا و بول بالروسيا و و
معرض من جعلتا قد األخرى الدول و المجر  و
متخصص لسوق  منتدى بال شك EEBC 2006

. الشرقي األوروبي للعمل العمل

 :  EEBC معرض عن الحقائق بعض
ا باكرواني الرابعة للسنة عقدة يتم

18 – 20 أكتوبر 2006  : الوقت
KievExpoPlaza : مركز المعارض المكان
www.eebc.net.ua : المعلومات من لمزيد
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Satellite Number of 
channels

TELSTAR 10 76.5° East 1
PAS 7 67.5° East 1
INTELSAT 904 64° East 6
EXPRESS A1R 40° East 20
BADRC 26° East 5
INTELSAT 10-02 1° West 1
ATLANTIC BIRD 3 5° West 10
NSS7 22° West 7
INTELSAT 907 27.5° West 13
INTELSAT 801 31.5° West 1
INTELSAT 903 34.5° West 1
NSS 806 40.5° West 18
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 RTV Podmoskove on 40° East  Rede Gospel on 40.5° West 

 Kultura Telekanal on 40° East 

 TV5 Afrique on 22° West  RTP Afrika on 27.5° West 

 Bangla Vision on 76.5° East 

سم بطبق 120 أوروبا C-band فى استقبال
Thomas Haring : بقلم

قام ستاليت تيلى مجلة من الماضي العدد فى
االختبارات  إجراء مركز من Sylvain Oscul

نظرة إلقاء ب بفرنسا للمجلة تابع ال
 C-band ال استقبال إمكانية عن
قد و 180سم بطبق أوروبا فى

. مؤثرة نتائج أعطت

إجراء و المضى قررنا لقد و
طبق استخدام  حول أخرى خطوة 
يوجد ال كان فإذا ، الحجم فى اقل
فال كبير طبق لوضع مكان لديك
استخدام طبق خيار إال لديك يوجد
إن ، الشرفة أو السطح على صغير
ليس يكون قد  كبير طبق  تركيب

. يا عمل أمرا
الصناعية األقمار وجود نشكر و
 Ku-band تستخدم التى القوية
الستخدام ضرورة توجد ال حيث
تستطيع و الحجم كبيرة أطباق
الحصول صغير طبق  باستخدام
مختلفة دول من القنوات آالف على
الكبير النوع  من  الرغم  على  و ،
   Ku-band القنوات فى الموجود
الفريدة القنوات  بعض هناك  فان
( الشمالية كوريا تليفزيون مثل )
مختلفة بلغات الناطقة القنوات أو
 ،  C-band ال على فقط المتاحة
بطبق نفعل سوف ماذا هنا السؤال و

؟   C-band الستقبال 120سم

تجهيز هو  شئ أول طبيعيا 
شركة أي أجد و لم بالبحث و قمت الطبق محتويات
مضبوط غير لطبق تغذية لبوق موزع أو منتجة
على اإلنترنت بالبحث فى قمت أيضا و ، البؤرة
وجود  إال أي مساعدة أيضا أجد لم و Ebay موقع
غير انه اكتشفنا قمع و الذى شكل على تغذية بوق

، يمكن تركيبة ال و متوافق
تغذية بوق استخدام إال خيار أي بترك لى م ل و
و ( المقعرة البؤرة ( لألطباق المضبوطة يستخدم
عبارة عن  هو ، و  MTI AC21-C2B نوع من هو
تغذية  بوق C-band LNB مع شوشرة خفض وحدة

تيار ال فى بالتحكم القطبي بين تنقل ال ب يقوم الذى و
. فولت 14/18 بين ما

المكونات م تسل جميع أجزاء الطبق و تجميع بعد و
مع يتناسب الذى الشوشرة خفض وحدة حامل نجد لم
استطعت  قد و ،  Kathrein CAS-120 الطبق
بقطر شوشرة خفض وحدة  حامل  على الحصول
و أخيرا  و  ، مناسب حجمه يكن لم لكن  و 60مم 
التقدم على قادرا كنت 75مم بقطر كابل تطوير بعد
هى و ، بوق التغذية تركيب و هى تالية ال للخطوة
مؤثرة لكنها تماما و خاصة بالمحترفين خطوة ليست
فى مهارة تتطلب و  ، غير مكلف بديل تعتبر و

. الصحيح فى المكان التركيب عملية

الموتور بما فيها األجزاء  جميع تم تركيب قد و
مبدئيا ألقمار و توجيه طبق آخر قمنا باستخدام و
أستطيع  بحيث حيث  Ku-band
ضبط ثم من و علية إشارة تجميع
األقل  C-band ال إشارة استقبال
قمت بفرنسا كزميلي و حساسية
من جيد و قديم ريسيفر باستخدام
تشغيلي   برنامج مع   D-box1 نوع
قياس  جهاز مع ،  DVB2000
شركة  من  Prodig-5 إشارات
التوقعات  ككل و ،  Promax
القوى  القمر استقبال استطاع الطبق
C- بإشارات   Express A1R
و  ، شرق درجة  40 عند   band
تظهر كما ملتقطة إشارة أول كانت
يشير ما اإلشارات جهاز قياس فى
تردد عند قوية إشارات وجود الى
التردد  هذا إدخال بعد و ،  3675R
ظهرت  ،  DVB2000 برنامج الى
الروسية بدرجة القنوات العديد من

. قوية إشارة و جودة
 

من القنوات قوائم لجدول طبقا و
www.satcodx. موقع خالل
من  عدد  أيضا يوجد  ،  com
على الجنوبية ألمريكا النواقل
عند 5ر40   NSS 806 القمر
إشارة قوية درجة مع درجة شرق
استقبال العديد على كنت قادرا و ،
على باقات ال و المفردة القنوات من
كانت و ، قوية بإشارات النواقل هذه
تردد  على  Rede Gospel قناة من إشارة أقوى
   4016R  تردد قناة  RCN TV  على 4108R  و
لألسف مشفرة القنوات هذه  أن من الرغم على
تردد  على فنزويال من ImpSat باقة حتى و ،
وجود حالة  بدون لكن  و  3879R كانت مستقبلة
عند   NSS7 القمر استقبال عند و ، سيئة طقس
النجاح  كان و المحاولة تنجح م ل غرب 22 درجة
لم  الترددات  بقية و  ،  3650R التردد فى فقط
من الريسيفر يتمكن لكى كافية إشارات تعطى

. األوقات بعض فى التقاطها إال

األوروبية األقمار مواقع يظهر الجدول هذا
بأطباق باستقبالها المحاولة يمكن التى و
القنوات أعداد و تظهر البؤرة مضبوطة غير
يظهر ، و النظام بهذا عليها تم التعرف التى
قمر لكل التغطية لنطاق عام عرض الرسم
، المجانية القنوات أعداد يوضح و صناعى
اعتمادا التى يمكن استقبالها القنوات عدد و

. الجغرافي موقعك على
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 Atlantic Bird القمر 4158R على كان تردد و
أية  بدون استقباله  يمكن غرب  درجة  5 عند   3
بشكل متقطع تظهر النواقل كانت باقي ، و مشاكل
التعرف جهاز قياس اإلشارات أمكن أن من الرغم على
، كافية غير بقوة اإلشارات قد كانت بوضوح و عليها
عند   Intelsat 907 القمر على افضل كان األمر و
عدد 3  استقبال كان يمكن حيث غرب 5ر27 درجة
 (  4048R و  3715R  ،  3830R ) ترددات هم
عند 5ر31 درجة   Intelsat 903 القمر كان و ،
و ، استقباله يمكن قوى واحد تردد به يوجد غرب
صغير بباسطة الطبق الترددات كان بقية ل بالنسبة

. استقبالها من يتمكن لكى جدا

Deutsche Welle TV على  قناة  استقبال و تم
بدون  ،  3912R  بتردد   Intelsat 10-02 القمر
عند 11   Express A3 القمر على و ، مشاكل أية
فيها  C-band بما قوية إشارات يوجد غرب درجة
من يتمكن م ل 120سم لكن الطبق الصغير الكفاية و

. إشارة أي التقاط

الجانب على نظرة إلقاء  هى الية  ت ال الخطوة و
: المفاجئات من العديد هناك كانت و الشرقي

شرق  عند 64 درجة  Intelsat 906 القمر فعلى
تردد  على الحظ مشفرة ) لسوء ) AFN باقة توجد
و  ، كافية اكثر من قوية بدرجة كانت ،  4080L
  3516V بتردد  Pas7 القمر على  Hope قناة
استقبال قناة  أمكن أيضا و 5ر67 درجة شرق عند
عند   Telstar 10  القمر Bangla Vision  على
على  و ،  4049H 5ر76 درجة شرق عند تردد
عند 40 درجة شرق يوجد   Express AM1 القمر
استقبال كما أمكن ، الروسية من القنوات العديد باع
قنوات  و عدد 4  ، 3786V تردد الفيد  عند اة قن
القمر   على و ،  4026V على تردد محطات إذاعية
يمكن استقباله  شرق كان BADRC عند 26 درجة
على التماثلية القنوات من العديد استقبال يمكن و ،

. القمر هذا

أردنا سابقا المستعمل التغذية بوق مع بالمقارنة و
تغذيه بوق استخدام األمر مع معرفة كيف سيكون
  Kathrein نوع من الطبق مع قمع شكل على
 PMJ-LNB C الدقيقة الشوشرة خفض وحدة مع
هذا من  نا على بوق التغذية حصل لقد ، و  Gold
اإلنترنت مزاد طريق عن المتحدة المملكة فى بائع
بوق  أن اثبت  لألسف و ،  Ebay موقع على
مضبوط البؤرة غير يتوافق مع طبق ال هذا التغذية
، اإلنجليزي التغذية بوق بائع قاله ما عكس على
 C-band  (  Express أقمار أقوى موقع على و
تم  التى اإلشارة كانت ( شرق درجة A1R عند 40
و اإلشارات قياس جهاز  خالل  من عليها التعرف
من  نتمكن لكى جدا ضعيفة 3675R كانت هى
األقمار بقية فى مماثلة نتائج ال كانت و ، استقبالها

. استقبال يوجد : ال

شوشرة  وحدة خفض إضافة تم آخرا و ليس أخيرا  و
بالطبع  و  C-band  بجانب  Ku-band نوع من
إلفساح  الطبق بؤرة من C-band وحدة تحريك تم
اندهشنا  لقد و ،  Ku-band وحدة لتركيب مجال
  Ku-band بجوار C-band أمكن استقبال حيث

.

C- استقبال أن القول  اآلمن من انه عموما  و
، و أوروبا فى بقطر 120سم ممكن بطبق  band
يمكن استقبال فال ، المعجزات تتوقع ال فقط لكن
هذه التجربة  و ، North Korean state TV قناة
شيء على األقل ستكون و هامة للهواة خطوة ستكون

االستقبال . أنظمة مدى لتوسيع ما

بفحص يقوم بينما بقطر 120سم طبق لل C-band على التغذية بوق بضبط Thomas Haring يقوم / السيد
العدد . أيضا بهذا عنة تقرقر اختبار  Prodig-5 المقدم اإلشارات قياس بجهاز المحاولة نجتح

طبيعية تبدوا التركيب  عملية
هو فى األعلى : الطبق من بعيد
بقطر البؤرة مضبوط غير طبق
الستقبال يستخدم و 120سم
تجهيزه تم لكن Ku-bandو
نوع من شوشرة  خفض  بوحدة
باألسفل  و ، MTI C-band
الستقبال 90سم بقطر طبق

Ku-band

قليل تطوير و تعديل مع
و التغذية بوق  لحلقات
ألطباق يستخدم الذى
فاسبح البؤرة  مضبوطة 
ألطباق استخدامها يمكن
البؤرة مضبوطة غير

. أيضا



TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

HUMAX PR-HD1000

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes #193
2006

KATHREIN UFS 821

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no yes yes 100-240 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #191
2006

LEMON 030-CI

6000 starting 
at 1.8

yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

yes yes no 90-260V
50/60Hz
10.5-14DC

yes, 
optical 
&coax

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

MATRIX Java

1000 2-45 yes 1.0 no NTSC/
PAL

yes
RF

yes no 80-270 
VAC

no yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no no #194
2006

NEOTION 601 DVR

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no yes, 
external

yes, 
RS-232

no yes #188
2005

PANSAT 6000HXC

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes no yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #193
2006

PANSAT 3500S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes yes no yes no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#190
2005

PANSAT 500HC PVR&CI

10000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes, 2 no 90-250V
50/60Hz

yes yes no yes no no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #187
2005

PIXX Event

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes, 
RS-232

yes, 2 no #190
2005

QUALI-TV QS 1080IRCI for HDTV and MPEG 4:2:2

unknown 2-40 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 100-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Irdeto

#187
2005

STAR SAT SR-X1400D

6500 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #193
2006

STAR SAT SR-X2500CUCI 

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#191
2006

STAR SAT SR-X3500CUCI Ultra

6000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes yes 90-250 
VAC

50/60Hz

no yes yes, 2 yes yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes,
uni-

versal

#189
2005

TECHNISAT Digit 4S

5000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

no no no 180-250 
VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no no no #194
2006

TECHNISAT Digit MF4-S CC

5000 1-45 yes 1.2 no NTSC/
PAL

no no no 230VAC
50Hz

yes 
(optical & 

coax)

yes yes, 2 no no no no no no yes Conax, 
Crypto-
works

#193
2006

TECHNOMATE TM-7755 2VA 2CI

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 yes PAL/
NTSC/

SECAM

yes yes no 90-240 
VAC

50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes 
(via 

scart)

no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 
Viac-
cess

#189
2005

TOPFIELD TF6000PVR

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

TOPFIELD TF5000CIP

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no yes no no yes,
RS-232

yes, 2 no #190
2005

TOPFIELD TF5000PVR Masterpiece

5000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

VANTAGE VT-X121SCI

4000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(S/PDIF)

yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 yes,
Conax

#193
2006

VANTAGE VT-X111SCX

4000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes yes 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

no yes,
Conax

#191
2006
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TV
Radio

Ms/sec Volt
Hertz

RCA S-VHS V 0/12 GB Issue

ARION 9400 PV2R

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes, 
UHF

yes no 90-240V
50/60Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes, 2 no #192
2006

ARION AF-9300PVR

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes, 
UHF

yes no 100-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes yes no no yes yes,
RS-232

yes no #188
2005

BEETEL SD98

5000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 80-300V yes
(S/PDIF)

yes no no yes no no no no no no #193
2006

BEL 5518

2000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no PAL yes yes no 90-270V no yes no no no no no no no no no #191
2006

BOTECH CA 9000 FTA/CI

4900 2-45 yes 1.2 yes yes yes,
UHF

yes no 90-260 
VAC

50/60Hz

yes yes yes, 2 no no no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #189
2005

CHESS Digital 4000 FTA

3000 2-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

no yes no 230V
50Hz

yes yes yes, 2 yes yes no no no yes,
RS-232

no no #186
2005

DGSTATION Relook 400S

10000 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes PAL D/K, 
B/G, I

yes yes yes 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes #191
2006

DIGITAL EVERYWHERE Fire DTV External PC Set Top Box

unlimited 2-40 yes 1.0, 1.1, 
1.2

no NTSC/
PAL

no yes no 12 VDC no no no no no no no yes,
in PC

no yes, 1 no #187
2005

DSN-DIGITAL DEVICES GR 8300CI CU

5000 2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes yes 90-260V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes no #186
2005

DSN-GR 7400 CI EXPLORER

5000 TV
1600Radio

2-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL/

SECAM

yes yes no 95-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes,
RS-232

yes, 2 no #188
2005

EDISON 2100 FTA

4000 1-45 yes 1.0, 1.2 no NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

EYCOS S30.12 CI

8000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-240 
VAC

yes yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

yes, 2 no #192
2006

EYCOS S50.12 PVR

8000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2, 1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no yes yes, 
RS-232

yes no #191
2006

EYCOS S10.02F

4000 2-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

no yes no 90-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #189
2005

FORTEC STAR FSIR-5400 NA

4800 2-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-240V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes no yes no no no no yes, 
RS-232

no yes,
Irdeto

#190
2005

FORTEC STAR Lifetime Diamond DVB-S & DVB-T

3000 1-45 yes 1.0, 1.2, 
1.3

yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

no yes yes, 2 no no no no no yes, 
RS-232

no no #187
2005

GLOBAL TEQ 6000PVR

10000 1-45 yes 1.0, 1.2 yes NTSC/
PAL

yes yes no 90-250V
50/60Hz

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes, 
RS-232

yes no #190
2005

GENERAL SATELLITE FTA-7001S

5000 2-45 yes 1.0, 1.2 no PAL/
SECAM

yes yes no 190-250V
50/60Hz

yes no yes, 1 yes no no no no yes,
RS-232

no no #189
2005

GOLDEN INTERSTAR 9000 CI PVR Premium

9000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 yes no no no yes yes,
RS-232

yes, 2 yes, 2 #190
2005

GOLDEN INTERSTAR DVB-T/S 8300 CI Premium

6000 1-45 yes 1.0, 1.1, 
1.2

yes NTSC/
PAL

yes yes no 100-250 
VAC

yes 
(optical)

yes yes, 2 no yes no no no yes, 
RS-232

yes, 2 yes, 2 #189
2005
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 Indian Satellites

Photos Courtesy ISRO

الصناعية االقمار عبر الهند
P.SriVatsa : بقلم

بمرور 25 سنة  االحتفال تم بالهند Hassan مدينة فى التحكم الرئيسي مركز فى 2006 و شهر يونيه فى
على إلقاء نظرة ب ا قمن بالهند ستاليت تيلى مجلة فى نحن و الهندية األقمار فى التحكم و محطة الرصد إنشاء على

. الرائعة المحطة هذه نا على انطباع أولى عن حصل و و قمنا بزيارة هذا المكان المناسبة بهذه المحطة

الهندية فكان من الصناعية األقمار بناء أول عند
هذه األقمار فى تحكم رصد و محطة الضروري وجود
 Bangalore من مدينة 180 كم هذه المحطة تبعد و
على  الحصول تم حيث  Hassan يسمى مكان فى
معروف مكان هو و الوادي منتصف فى مناسب مكان
تداخالت أي المكان بهذا توجد ال و القهوة بمزارع 
قرب هو و أخري كما توجد ميزة ، كهرومغناطيسية
  ISROالهندية األبحاث الفضائية المكانلمنظمة هذا

. Bangalore مدينة فى

حيث ، رائع المحطة  لهذه األول االنطباع إن 
من ابتداء كبير المحطة بهذه محيط شئ كل أن
 11 بقطر األطباق من كبير صف إلي المباني
أن  تجد بينما األبيض باللون و هي متر 7 و متر
الوادي هذا فى األخضر باللون المشهد هذا خلفية
السماء فى و كل قمر صناعى الجميل ، االستوائي
كل يرسل و إليه موجه مخصص طبق له يوجد
كل  بيانات ال من 1000 حزمة حوالي صناعى قمر
بعدها عن معلومات تتضمن بيانات ال هذه و ثانية
، و الحرارة درجة الفولطية الحاملة و و األرض عن
طريق برامج عن المعلومات و تعالج تستقبل هذه
بيانات ال مخرجات هذه مراقبة يتم معقدة و كمبيوتر

فنيين . أشخاص عن طريق
الداخل من تبدو و الرصد محطة دخلنا لقد و
حتى بيانات ال من  بالكثير مزودة كمبيوتر  كلوحة
فى جميع  و 5 فولت ، حتى يتم رصد اقل شئ انه
إذا مثال روتينية عملية الرصد عملية فان األحوال
مالحظة أو تم برودة اكثر القمر الصناعى اصبح
إنذار بعمل  البرنامج فيقوم عادية غير فولطيه 
لتغلب ل الالزم بعمل فنيين ال يقوم و بذلك فوري

. ذلك على

عن حالة صور مشاهدة فرصة لنا لقد أتيحت و
الهندية الطقس أقمار  بواسطة المأخوذة  الطقس
األقمار استقبال هواة أن  حيث ممتع شئ هذا و
هذه الستقبال المعدات لديهم ليست الصناعية
إلى بالذهاب ا زيارتن انتهت و ، الخاصة اإلشارات
المتعلقة الكتب كل  يوجد حيث الجديدة  المكتبة

. الصناعية باألقمار

السابق  الهند وزراء لرئيسة زيارة أول و كانت

غاندى  انديرة / 1984 السيدة لهذه المحطة عام
الهند تجعل  أن  فى كبير اهتمام أبدت  التي  و
انديرة / شجرة السيدة أن تجد علميا و حديثة دولة
هذا ينعكس ربما و بقوة  تكبر  مازالت غاندى
الهندية الفضائية  األبحاث منظمة نهضة على

. ISRO

مركز نهنئ  ستاليت تيلى مجلة فى نحن و
 . 25 سنة مرور على الرئيسي التحكم

الداخل بعد من التتبع عن لمركز التحكم و صورة

المرتفعة  الطبق زوايا الحظ ، االستوائي وسط الوادي فى الهند فى األرضية Hassan محطة



17 TELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.comTELE-satellite International   —   www.TELE-satellite.com

Heinz Koppitz
TELE-satellite

Test Center
Germany

Power supply 220 to 320 mA

Switch-on pulse >500 mA 

Positioning range 50° East to 50° West

Speed 0,9 °/sec at 19V  and 1,2 °/sec at 14 V

Motor noise quiet 

Mounting pole 38 to 65 mm diameter

Mounting type on pole top, not height adjustable  

Distance from wall West 20 cm, South 35 cm, East 45 cm

Antenna offset 30°

Antenna feed 38 mm diameter

 DiSEqC موتور
الكبيرة لألطباق

الحجم
أن على دليل هذا فان معين  لنظام المعدات و المنتجات مدى زاد إذا
 DiSEqC 1.2 بروتوكول لقد اصبح  و قياسيا  نظاما  النظام اصبح  هذا
و لقد ، قياسيا نظاما أتوماتيكية بطريقة األطباق توجيه إمكانية أتاح الذى
الذى و "Mini Actuator" الصغير التحريك ذراع EDON شركة قدمت
ستاليت  تيلى مجلة قامت لقد و ، H-H مواتير الن يحل محل القدرة لدية

. الجديد االبتكار لهذا الميكانيكية األجزاء بفحص

التحريك ذارع إن
"Mini Actuator"

من العديد به
التى و المكونات

تجميعها الى تحتاج
كتيب  وجود هنا نشكر و  
يوضح   A4 صفحة بحجم تشغيلي
التى يمكن و تركيب األجزاء عملية
ال و ، بسهولة تركيبها شخص ألي
من اكثر التركيب عملية تستغرق

 . 30 دقيقة

تركيب و تجميع
كيف تعلمك المكونات

النظام يعمل
بالتوازي يركب الطبق فان بالطبع
و التى يدور حول قاعدته بمعنى انه
موتور م يعد ل و قاعدة الصاري توجه
المحور على يركب التحريك ذراع
H- مواتير قاعدة  عكس على  و ،
تثبت  ال  المحور صواميل فان H
عملية يتحاشى هذا و الموتور فى
البلى لرلمان  االحتكاك و التآكل
و الطبق  لوزن نتيجة الموتور فى 
أيضا تسمح الجديدة الطريقة هذه
الكبيرة األطباق لهذه  أوسع يتحرك

 Mini" التحريك ذراع إن ، ثقيلة ال
بإجراء قمنا الذى "Actuator
حجم على يعمل  علية  االختبار 
التحكم يتم و فقط 120سم طبق
تحريك ذراع طريق عن الحركة فى
لمساعدة الرئيسية القطعة هو و
المحور حول التحرك فى الطبق
تثبت األطباق  معظم أن حيث و
زاوية مع 38مم بقطر صاري على
ميزان  تجعل لكى درجة  30 ميل

. الطبيعي المعدل  فى  التصعيد

الطبق تحريك فى  التحكم  يتم و
التحريك لذراع موتور طريق عن

أخرى مثبته مواتير يوجد ال و مثبت
ذكية طريقة هذه و ، المحور حول
مع المواتير تحريك فى للتحكم
الى الطبق  توجيه  و تحريك  ذارع 
اختياره يتم الذى الصناعى القمر
لكن و مذهلة العملية هذه سهولة و

؟ تعمل كيف

التحريك ذراع تحكم
الضغط بواسطة

عملية تصدر  الطبق لتوجيه 
عدد الى التحريك ذراع من دفع

الخبراء تقرير

هذا أن نراقب يجب و للمستقبل هام جديد و مفهوم
الوظائف جميع  مع الموتور توافق عدم مع  حتى و
فى التطوير سيتم شك بدون لكن و االختبار فى وقت

القريب المستقبل

الطبق تحريك على يساعد الموتور ذراع

 EDON على التحريك ذراع تثبيت
الصاري أعلى

طبقا الطبق لتوجيه المستخدم الميزان
العرض لخط الجغرافي للموقع

المفصلة المصممة للضغط الموقع لتحديد التدوير زاوية ميزان
يدويا
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Manufacturer JAEGER Industrial Co.Ltd., Taiwan, ROC

Internet www.jaeger.com.tw

Distributor Satellitentechnik Weiß GmbH, 93437 Furth im Wald, Deutschland

Fax +49-9973-8417-17

Internet www.iev-weiss.de

E-mail info@iev-weiss.de

Model DG120

Description H-H mount motor 

Alignment range 80° East to 80° West

Speed 0.3 sec (19V) and 0.5 sec (13 V)

Motor noise quiet 

Mounting pole 38 to 65 mm diameter 

Mounting height variably on the pole 

Antenna offset 40°

Rotating arm 56 mm diameter

Power consumption 200 to 350 mA

Switch-on peak >1000 mA

Heinz Koppitz
TELE-satellite

Test Center
Germany

Satellite Actuator 

موتور من األفق
 DG-120 األفق الى

إنتاج  Plus من
 Made by شركة

Jaeger
قوى موتور

نكون الختباره و يوم  كل جهاز جديد على نحصل أن يحدث فى الغالب ال
من  كان  H-H الى األفق األفق من يعمل الذى الموتور هذا لكن و به ، سعداء
و " األفق األفق الى من تحقيق معنى " من انه قريب جدا حيث ، االستثناء هذا

 . غرب الى 80 درجة شرق 80 درجة من المدارى القوس ا ب غال يغطى

و التجميع سهل
التركيب

مرة ألول الموتور عبوة فتح عند 
تحمل انك شعور لديك تجد سوف
و مرفق ذكى بتصميم بناء موتور ذات
ال التى و المكونات من قليل ال معه
فكل تركيبها األمر عند عليك يختلك

دقائق . هو فقط خمس ما تحتاجه

تحديد يجب التركيب  البدء  قبل
لمكان العرض و الطول خط موقع
خط ميزان خالل من التركيب
ميزان يوجد ترتيبك ال ) العرض 
، ( اآلخر الجانب فى التصعيد لزاوية
الطبق تركيب الية يجب ت ال الخطوة و
توجد ال لألسف ، التدوير على ذراع
قاعدة الطبق ضبط عالمات لطريقة
نقطة الصفر فى شاسية الموتور الى

الخبراء تعليق

جميع يغطى الذى و  سريع  و  قوى  الموتور هذا
وظائف جميع على يعمل  ، الميكانيكية  المتطلبات
مع  يعمل  لكى و ، معها متوافق و   DiSEqC 1.2
استهالكه يقلل أن يجب القديمة الريسيفر أجهزة

. للطاقة

كنا  و كضاغط  تعمل مفصلة   2
ضغط مفصلة  استخدام فى نأمل 
عملية نتفادى حتى احتكاك بدون
عملية من  تقلل التى و التآكل 
عن بعيدا  و  ، الطبق توجيه  دقة 
تفادى أيضا فيجب االحتكاك ناحية 
من تقليل ل ل الضاغطة المفصالت
جهاز أي أن حيث الطاقة استهالك
 400 من اقل طاقة يعطى ريسيفر
كافية  طاقة هناك تكون فلن  mA

. الطبق لتحريك

ذارع فان الحاالت بعض  فى  و
المشاكل بعض يحدث قد التحريك

تحمل التى االسطوانة بسبب 
الطبق عن  بعيدا الذراع مفصالت 
التدوير مع و ، أيضا  طويلة هى و
قوس تحدث الغرب و الشرق ناحية
المساحة من 45سم الى يحتاج
على كبيرة مساحة يتطلب مما
فى الطبق  لتوجيه المنازل سطح 
األقمار الى لتوجيه ل الجانبين كلى
الذى الموديل إن  ، الصناعية
للعمل بالكامل  يجهز  لم نختبره 
الرقمى التحكم وظائف  جميع على
تالي  ال االختبار ) DiSEqC 1.2
الوظائف بهذه  مجهز  يكون  سوف
دقة فحص نستطيع  لم أيضا  و (
و الريسيفر من المستقبلة األوامر
األزرار استخدام مع حال أي على
على قادرين كنا اليدوي للتحكم
عن المراد الموقع الى الطبق توجيه
األيمن للجانب لتوجيه ل زر طريق
ميزان إن ، األيسر  للجانب زر و
المثبت المحور  دائرة على التوجيه 

يجب و القراءة صعبة الصاري على
إن ، اكبر بشكل مكتوبة تكون أن
يعمل و عادية الطبق توجيه سرعة
يعتمد و هادئة بطريقة  الموتور
يعمل التحكم  ذراع إن ، عليها 
و 50 درجة  شرق 50 درجة بحدود

الستقبال كافي يعتبر هذا و غرب
بالنسبة و الصناعية األقمار معظم
قد األقمار الصناعية استقبال لهواة
استقبال فى الصعوبة بعض يجدوا

. األفق من قريبة أقمار

المكونات من العديد معه يأتي EDON التحريك ذراع
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H-H Mount 

The individual components of Jaeger’s DG-120 Plus motor

An H-H motor like this one can only work properly 
if the degree of latitude of the specific location is
correct.

The connection sockets of the Jaeger motor. Since 
the control pulses are sent to the motor through the 
antenna cable the motor has to be installed between the 
LNB cables. Next to the F sockets there are buttons for 
manually moving the antenna to the left or to the right.

من السفلي الجانب فى عمود يوجد و
تثبيت فى يساعد هو و التدوير ذراع

. الطبق

عملية إلنهاء األخيرة الخطوة و
على الطبق مع الموتور  تثبيت
يمكن انه الحظ لحسن و الصارى
و السرعة البساطة هذا بمنتهى عمل
يمكن انه ا وجدن عندما سعدنا لقد و ،
بأي الصارى على الموتور تركيب
مشابك يوجد  حيث مطلوب ارتفاع 
أي فى تثبيت ال أحكام  على تعمل
اختيار ضبط يمكن  بهذا  و مكان
بحيث المطلوبة الزاوية و االرتفاع

. بالكامل الموتور تحريك يمكن

الطبق توجيه
توجيه يتم تثبيت ال قاعدة نظام مع
بشكل تثبيت ال لقاعدة البراغى
المواجهة ا الزواي على متوازي
خط درجة مع تتناسب و لألرض
حيث ، الجغرافي لموقعك العرض
مسبقا االعتبار  فى  الزاوية  وضع تم
زاوية و ، الموتور تجميع عند
إحالل تم أخرى ناحية من التصعيد
التركيب إلنهاء عملية الزاوية مكانها
و ، ضبطها عن مدى خارجة لتكون
يكون أن يجب  اإلزاحة هذه لضبط 
دائما   H-H للموتور التدوير ذراع
اعتمادا  درجة  40 أو   30 منحنى

. المنتجة الشركة مواصفات على

DG-120 Plus أتى  الموتور إن
هى  و درجة   40 ثابتة ميل  بزاوية 
وسط منطقة فى لالستخدام ممتازة
تصعيد بزاوية  تسمح بحيث أوروبا 
على  الى 34 درجة  32 من مريحة

. الطبق ميزان

الضبط عملية ينتظر الجميع اآلن
نقطة الى الطبق لتوجيه السريعة
مائي  2 ميزان عدد يوجد ال و الصفر
قائمة بزاوية الصارى كان إذا لفحص
من الجنوب الى بالتوجه و ، تماما
األماكن أو جهاز تحديد بوصلة خالل

قاعدة  تحريك و ،  GPS العالمي
مع كامال النظام ضبط و الطبق
أن ممكن الصحيحة التصعيد زاوية

. مزعجة تكون

إلقاءه يمكن ال العيب هذه لكن و
الضبط ميزان حيث أن الموتور على
درجة و  الطبق قاعدة على موجود 
و فعالة تكون ال القياسات هذه  دقة
الحالة هذه فى و ، دائما كافية غير

توجيه خريطة استخدمت إذا حتى
بطريقة المكتوبة التشغيل لكتب

. كثيرا يساعدك ال قد جدا دقيقة

الموتور تشغيل
أي اختيار يمكن الصفر نقطة من
فى التحكم  خالل من صناعى  قمر
جهاز الريسيفر  من  DiSEqC 1.2
يمكن يسارا و يمينا التحريك عملية و

عدد وجود نشكر هنا يدويا و إجراءها
بالموتور   F موصالت  بجوار زر 2
من التوجيه ميزان مشاهدة يمكن و
الموقع تحديد يمكن  بهذا  و األعلى

. بسرعة

و بسرعة و بهدوء الموتور يتحرك
طاقة استهالك  السرعة هذه تتطلب
لوحدة الطاقة  مصدر مع و  كبير
اكبر هذا يعتبر قد الشوشرة خفض

الريسيفر أجهزة بعض طاقة من
طاقة مصدر استخدام  يجب  لهذا و
بعض  فى حيث األمر  لهذا أمبير  1
الحماية دائرة تقوم  الريسيفر  أجهزة
عند أتوماتيكيا  الريسيفر يقفل 

. الطبق تحريك محاولة

الكبير الطاقة  الستهالك نتيجة و
 " بتوفير  Jaeger شركة قامت
خصيصا اختيارية " تدخل وحدة
يتم تركيبها بين و التى لهذا الغرض

نقل تقوم هى و الموتور و الريسيفر
نفس  فى  و   DiSEqC 1.2 أوامر
لتحريك الكافية الطاقة تعطى الوقت
يمكن الوحدة هذه  مع  و الموتور
الريسيفر أجهزة أنواع جميع استخدام
بروتوكول تستخدم التى تلك حتى
استخدامها .  DiSEqC 1.0  يمكن

إدخالها يتم  التدوير زاوية  إن
ترسل و عن بعد وحدة التحكم بواسطة

 Goto أمر " طريق عن الى الموتور
الزوايا  قيم فان الطريق بهذه و "  X
 60 لعدد استخدامها و تخزينها يمكن

. قمر صناعى موقع

قنوات فى البحث
االستخدام فى األقمار

اليومي

 DiSEqC خاصية ريسيفر به أي
للبحث عن  ا الزواي قيم 1.2  يرسل
" كأوامر المطلوب الصناعى القمر
تنفيذها  يتم األوامر هذه و " Goto X
 DG الموتور مع  مشاكل أية  بدون

 .  120 Plus

فى المشاكل بعض واجهتنا قد و
أو الطاقة  لفشل  نتيجة التحكم  فشل 
الريسيفر جهاز قبل  من  الدائرة قفل
ضبط إعادة انه يمكن الحظ لحسن و
   DiSEqC 1.2 أوامر فى  التحكم 
 Goto أو  (  Goto Reference
الريسيفر  جهاز طريق عن (  Zero
نحتاج الى إعادة ضبط ميكانيكية ال و

. للموتور







DATA
TECHNIC

Echostar 1,2* 148.0° west
IA7/Echostar 5* 129.0° west
Horizons 1 127.0° west
Galaxy 10R 123.0° west
Echostar 9* 121.0° west
AMC 16/Echostar 7*/DirecTV 7S* 119.0° west
SatMex 5 116.8° west
Anik F2 111.1° west
DirecTV 5*/Echostar8*/Echostar 10* 110.0° west
Anik F1R 107.3° west
AMC 15 105.0° west
AMC 1 103.0° west
AMC 4/DirecTV 1R,4S,8* 101.0° west
Galaxy 4R 99.0° west

IA5 97.0° west
Galaxy 3C 95.0° west
IA6 93.0° west
Galaxy 11/Nimiq 1* 91.0° west
IA8 89.0° west
AMC 3 87.0° west
AMC 2 85.0° west
AMC 9 83.0° west
Nimiq 2* 82.0° west
AMC 5 79.0° west
SBS 6 74.0° west
DirecTV 1* 72.5° west
AMC 6/Nahuel 1 72.0° west
Echostar 3* 61.5° west
Amazonas 61.0° west
Pas 9 58.0° west
Pas 3R 43.0° west
Hispasat 30.0° west
NSS 7 22.0° west
Telstar 12 15.0° west
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Model T90

Dimensions Main Reflector:  96.7cm (38.1”) W x 108.6cm (42.8”) H

 Sub Reflector:  36.1cm (14.2”) W x 83.6cm (32.9”) H

Net Weight 14.1 Kg (31.0 LBS)

Operating Frequency 10.7 – 12.75 GHz

Polarization linear and circular

Reception Range 40° in orbital arc

Recommended Satellite Spacing 3 deg

Gain 39.65 dB +/- 0.45 dB at 12.5 GHz

Mount Type Elevation over azimuth

Wind Loading 80 km/h (50 mph) operational and 
 200 km/h (125 mph) survival

Acceptable Pole Diameter 60mm

LNBF TECHNICAL DATA

Model KUL1

Input Frequency 11.7 – 12.2 GHz

Output Frequency 950 – 1450 MHz

LOF 10.750 GHz

LOF Stability +/- 1 MHz

Noise Figure 0.4 dB

Conversion Gain 57 dB

Cross Polarization Isolation 22 dB

Feedhorn Diameter 40mm

NBC News Color Bars on AMC9 

MSNBC Feed on SBS6 

New York Net on AMC5 

The LNBF holder can be 
moved left and right on 
the rail. It can be fixed by
a little screw

Closeup of the rail

Ron Roessel
TELE-satellite

Test Center
North America

فى الحلقي الطبق
الشمالية أمريكا

أقمار واحد و طبق
كثيرة

فأنت ماضية إذا سنه لمدة المنتظمين تيلى ستاليت قراء مجلة إذا كنت من
الصناعية  األقمار الستقبال Wave Frontier T90 الحلقي الطبق تعرف
أوروبا منطقة فى الطبق هذه استخدام عن المناقشات من العديد هناك كان و
و الشمالية أبدا فى منطقة أمريكا اختبارها م يتم هذا الطبق ل إمكانيات لكن و
هذا الجزء  T90 موجود فى الحلقي الطبق أن وجدنا البحث عمليات إجراء بعد

الختباره . جيدة فكرة كانت و العالم من

 T90 الحلقي الطبق

 T90 الطبق يعرف ال لمن  و
الحلقي الطبق أن  عنه  نبذة نوضح

طبق  هو  Wave Frontier T90
الذى  و  Ku-band الستقبال ثابت
األخرى األطباق بقية عن يجعله مميزا
و المتعدد  االستقبال  إمكانية هى

الخبراء تعليق
+

وحدات من العديد إضافة فى سهل ، واحد طبق
الشوشرة خفض

-
قمر و كل بين يفصل الشمالية أمريكا منطقة فى 
عند  األقمار هذه استقبال فقط يمكن و درجة 2 آخر

. الشوشرة خفض وحدات حامل تعديل

يمكن  التى   Ku-band بأقمار قائمة
أمريكا مناطق معظم فى استقبالها
 T90 الحلقى الطبق باستخدام ية الشمال
قوس بدرجة األقمار تغطية يمكنه الذى و
األقمار  : ملحوظة مدارية. درجة 40
المنازل ى ال تبث  أقمار هى  * المعلمة

مباشرة
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Satellite Dish 

TELE-satellite editor Ron Roessel mounting LNBFs on the rail of a Wave-
frontier Toroidal T90 multifeed dish at TELE-satellite's Test Center in the 
outskirts of New York

  LNB وحدات تركيب إمكانية هو
أي تعديل يمكن بالطبع و . إضافية
اكثر تركيب يتم بحيث ثابت طبق
 LNB وحدة لكن LNB و وحدة من
ضبطها سيتم التى هى فقط واحدة
ستكون و باقي الوحدات البؤرة ناحية
إشارة على تحصل لن و البؤرة خارج
ال وحدة عليها حصلت  التى كتلك

 . المنتصف فى التى  LNB

و تعمل قد الطريقة هذه أن بينما
وحدة من اكثر ضبط يمكن ال لكن
تقليل تفادى ل الطبق منتصف فى
الطبق العاكس فى لكن ، و اإلشارة
البؤرة خط الى اإلشارة الحلقي يوجه

بهذا و  ، البؤرة  نقطة الى  ليس  و
الى  موجهة  LNB وحدة أي  يعتبر 
ميزة الطبق هذا هو ، و البؤرة تماما
مع حامل  حيث يأتي  T90 الحلقي
  LNB ال وحدات من العديد لتركيب
الستقبال كافيا الحامل هذا طول و ،
درجة   40 بقوس الصناعية األقمار
صاري على الطبق تركيب يتم و ،
الطبق ربط يتم  و تماما  رأسيا  قائم
الى بساطة تحتاج و محكمة بطريقة
بقية استقبال ثم واحد  قمر استقبال
أن و تجد ، بسهولة األخرى األقمار
بحيث  LNB مائل ال وحدات حامل
بسهولة   LNB وحدات تركيب يمكن

 LNB وحدة أول كان  إذا   ، مثال .
غرب  درجة  91 عند القمر تستقبل
األخرى  LNB ال وحدة بتحريك قم
الى  درجات  6 بمقدار الحامل على
عند  األولى LNB ال وحدة من اليمين
ناحية  النظر عند غرب درجة  97
على الحصول يجب عندها و الطبق

. ثاني ال لقمر إشارات

 T90 الحلقي الطبق
عمليا

التالي السؤال على لإلجابة و
أمريكا فى يا عمل فعلة يمكن ماذا

على لإلجابة ، حسنا ؟ الشمالية
على الحصول أوال هذا السؤال يجب
مكون  طاقم و  T90 الحلقي الطبق
شوشرة  خفض  وحدات   4 عدد من
Ku- وحدة  و  Sadoun KUL1
على  الوحدات تلك  تعمل و  band
و  4ر0 ديسيبل شوشرة خفض مقدار
هيرتز  750ر10 جيجا تردد بمقدار
 Pansat الريسيفر استخدمنا قد و
بعدد 2 تيونر  HXC 6000 المزود
فان الحلقي الطبق  ضبط  عند و ،
تختار أن هو تحددها خطوة أول
تريد التى الصناعية  األقمار  أي
سوف األقمار هذه  أي و  استقبالها

بالنسبة و المنتصف فى يكون
األقمار باستقبال قمنا الختبارنا
و   AMC3, AMC5, SBS6
  AMC5 القمر كان  لقد  و  AMC9
بتركيب قمنا لهذا  و  المنتصف فى
به الخاصة الشوشرة خفض وحدة
وحدات حامل منتصف فى أوال
النقطة ) هى و الشوشرة خفض
تشغيل تم  و ( الحامل  فى  صفر
باقة  الستقبال Pansat الريسيفر
التردد  New York Net mux على
  (GHz (H, SR 23000 12.182
توجيه الطبق بضبط قمنا من ثم و ،
جودة أقوى على للحصول الحلقي
من التأكد يتم أيضا و ممكنة إشارة
أن كما  الشوشرة خفض وحدة ضبط 
بع الشوشرة خفض وحدات حامل
للحصول الضبط طرق  من العديد
قد و  ، لإلشارة استقبال أقوى على
بقوة إشارة على الحصول استطعنا
الذكى (  بعملية البحث %60 و قمنا
و كانت ( القنوات عن األعمى البحث
النواقل بعض على الحصول نتيجة ال
الطبق أن الواضح من و اإلضافية
القمر  موجها الى T90 كان الحلقي
قد  و . صحيحة  بطريقة   AMC5
صناعية أخرى أقمار استقبال أردنا 
على للحصول الطبق قوة لمعرفة
الى الطبق توجيه تم إذا و ، اإلشارة
صحيحة بطريقة صناعى  قمر أول
تركيب فى مشكلة توجد فال إذا
و الحامل على أخرى إضافية وحدات
الصناعى القمر الستقبال تحريكها 
إعادة توجيه الى الحاجة تالي بدون ال
القمر أن حيث  و أخرى مرة  الطبق
شرق  درجة  5 بعد  على  SBS6
كان  لهذا  و   AMC5 القمر من
الشوشرة خفض وحدة تركيب سبب
الوحدة  من 5 درجة بعد على األخرى
قمنا و ، المنتصف فى التى األولى
الستقبال  Pansat الريسيفر بضبط
التردد  على  SBS6 القمر إشارات
(GHz, V, SR 6890 12.006)
شوشرة خفض  وحدة بتركيب قمنا  و
جودة راقبنا و الحامل على أخرى
على الوحدة بتمرير ذلك و اإلشارة
اإلشارة على الحصول  تم  و الحامل
 ! الحامل على  5 درجة عالمة عند
الشوشرة خفض وحدة موقع كان و
درجة أقوى  على للحصول مضبوط 
تركيب  تم و  60% هى و لإلشارة
إضافية  شوشرة خفض وحدة  2 عدد
درجة أقوى الى  الوصول  حتى

. استقبال

الطبق أداء أن  الواضح  من و

  Wave Frontier T90 الحلقى
تم حيث  تماما  عنه أعلن كما  يتم 
على  صناعية 4 أقمار عدد استقبال
درجة مع الثابت الطبق هذا طبق
األقمار إلشارة استثنائية  جودة
الريسيفر استطاع  قد و  الصناعية
كل  بين بسهولة يتنقل أن  Pansat
ليس الطبق هذا أن كما ، آخر و قمر
4 وحدات  عدد لن يعمل على مصمما
على شوشرة فقط ، حيث يوجد خفض
من اكبر عدد لتركيب مكان الحامل
كنت فإذا الشوشرة  خفض  وحدات
صناعى قمر استقبال فى ترغب
خفض وحدة بإضافة فقط قم آخر
بوضعها و قم أخرى إضافية شوشرة
الحامل على الصحيح مكانها على
أن االعتبار  فى فقط  ضع لكن و ،
الفاصلة المسافة يكون أن بد ال انه
 ، درجات  3 آخر و قمر  كل  بين
خفض وحدة تركيب حامل يمكن فال
 3 من اقل مسافة  على الشوشرة 
منطقة أن فى الحظ و لسوء ، درجة
األقمار بعض يوجد الشمالية أمريكا
2 درجة  بينها يفصل التى الصناعية
استقبال الطبع  يستطيع ال  و فقط
بعضها عن تبعد التى القنوات هذه
تعديل  يمكن  و ، درجة   2 بمقدار
خفض لكى يتم وضع وحدات الحامل
لكن  و درجة   2 بعد على الشوشرة
يكون عندما فقط األمر هذا ينجح 
الشوشرة خفض لوحدة التغذية بوق

. عريضا ليس

الحلقي الطبق  أن يبدوا  و
باقات  الستقبال سوق لدية  T90
 DirecTV و     DishNetwork
خفض  وحدات يوجد حيث  PayTV
على للتركيب تصميمها تم شوشرة
 LOF=11.250) الحلقي الطبق
يمكن  و ( دائرية قطبية  GHZ
أن حيث  ، اإلشارات تلك استقبال
ال العادية الشوشرة خفض وحدات
وحدات حامل على تركيبها يمكن
الحلقي الطبق فى الشوشرة خفض
الحلقي الطبق لط يسمح و ،T90
باقات ال من  مجموعة باستقبال 
بينما فقط واحد بطبق األجر المدفوعة
سوف حجما اكبر أطباق باستخدام أن
االستقبال حماية من ضعف لك يتيح
و ، سيئة طقس عوامل وجود عند
هو هل االختبار هذا من الهدف لكن
استقبال فى الطبق استخدام يمكن
نا  اتضح ل و لقد ، Ku-band أقمار
األقمار من العديد استقبال يمكن انه
األجر المدفوعة باقات ال و الصناعية

. فقط واحد بطبق







DATA
TECHNIC

Measurement 
Mode 

Antenna align 
Mode

(ms)
Terrestrial
8 MHz 210 122
16 MHz 264 188
32 MHz 440 114
50 MHz 242 90
100 MHz 462 138
200 MHz 510 228
500 MHz 632 280
Full 932 257

Satellite
16 MHz 144 144
32 MHz 348 144
50 MHz 348 348
100 MHz 416 228
200 MHz 600 224
500 MHz 610 352
Full 714 470
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Promax TV 
Explorer

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Manufacturer Promax Electronica, S. A., Barcelona, Spain

E-mail promax@promax.es

Tel +34-93-260 20 02

Fax +34-93-338 11 26

Model Prodig-5 TV Explorer

Function Professional Digital/Analog TV, Satellite, Cable Signal Analyzer

Frequency Range Band 1: 45-865 MHz

 Band 2: 950-2150 MHz

Measurement Range Terrestrial: 10-120 dBuV

 Satellite: 30-120 dBuV

Accuracy Terrestrial: +/- 1.5 dB

 Satellite: +/- 2.5 dB

Monitor 5” TFT Color Screen

Color Systems PAL, NTSC, SECAM

TV Standards M, N, B, G, I, D, K and L

QPSK Symbolrates 2-45 Msps

Power Supply Li-Ion 7.2V/11Ah

 3.5 hours Operation without Recharge

 3.0 hours Recharging Time

Operating Temperature 5-40°C

Automatic recognition of 
symbolrate and FEC 

Snapshot of Hotbird (13° east) 
horizontal high band 

Measurement Results 

Signal display in DVB-S 
modes 

Sampling rates of the TV Explorer 
spectrum analyzer

عن الحديث عند اآلن حتى الكلمات تستخدم هذه : غالى و ثقيل ، كبير
األسبانية الشركة كذلك مع دائما األمر ليس الواقع و فى ، اإلشارات قياس وحدات
موديالتها و هو  احدث عن منذ فترة طويلة الشركة أخبرتنا لقد و ، Promax
جهاز  على الحصول أردنا أننا الطبيعي من لهذا و  Prodig 5 TV Explorer
بفتح بسرعة قمنا و مضت قليلة أيام منذ الجهاز عبوة تنا وصل قد و الختباره
   23x16x7.6 بحجم ( اإلشارات محلل ) اإلشارات قياس وحدة ووجدنا العبوة
، و الحجم هذا بضعف اإلشارات قياس وحدة تكون أن معتادين كنا و فقط سم

 . الوحدات لتلك بالنسبة الريشة وزن هو و 9ر1 كجم فقط تزن الوحدة

لإلشارات قياس وحدة
شئ بها كل صغيرة و

  Promax من شركة كما توقعنا و
جيد الوحدة لتلك العام  التصنيع أن
بالمطاط الوحدة شاسية يحاط و ، جدا
نفس فى و التلف من الوحدة لحماية
مع يأتى ، و للوحدة تتيح ثبات الوقت
حمايتها و الوحدة لحمل شنطة الوحدة
طاقة و و معزز األتربة و الرطوبة من
باإلضافة الى و سيارة من شحن كابل
تشغيلي كتيب و الموصالت العديد 
الفرنسية ، اإلنجليزية اللغة ب مكتوب

. و األسبانية

يوجد  الوزن من خفة الرغم على  و
تكفى لتشغيل يثيوم ل بداخلها بطارية
 ، لمدة 5ر3 ساعة  Prodig-5 وحدة
بالنسبة للموديالت وقت طويل هذا و

. الشركة نفس من السابقة
شاشة األمامية اللوحة فى يوجد و
عدد  و ملونه  TFT 5 بوصة عرض
للضبط  أزرار و ضوئية مؤشرات  4

هى و يسار  / يمين و  أعلى/اسفل
باإلضافة و ، اسهم شكل على أزرار
ضغط  زر  12 من مكون  طاقة  الى 
اإلشارات تحليل وظائف فى للتحكم
تصميم تم طبيعيا و ، المختلفة
األتربة و  الرطوبة أن بحيث األزرار 
كوة توجد و ، ورائها تدخل أن يمكن ال
تستخدم و التردد من التحقق لضبط
، التشغيل و لإلغالق كسويتش أيضا
بإشارات الطبق التوصيل يوجد منفذ و
أن تستخدم يمكن و أعلى الوحدة فى
اإلرسال إشارات  لقياس فقط  ليس
األرضي لإلرسال و بل الفضائي
قامت كما ، أيضا الكابل قنوات و
بوضع موصل سكارت أيضا  الشركة 
نقل يمكن بحيث  األيسر الجانب فى
، خالله الى شاشة اكبر من الصورة
    RS-232 توالى  منفذ أيضا و يوجد
نتائج إلرسال الخلفية اللوحة فى
لتحميل و الكمبيوتر جهاز الى القياس
و ، للوحدة الجديدة التشغيلية البرامج
المرفق التشغيل كتيب فان لألسف
يعطى موجز و الشيء مختصر بعض

. الوحدة مزايا لوصف

اليومي االستخدام
تستفيد  Promax أن أرادت شركة
الى اإلرسال تحول عملية زيادة من
مع تتوافق أن راعت و الرقمى اإلرسال
و الفضائية الرقمية الريسيفر أجهزة
تتوافق الوحدة ، كما الكابل األرضية و
يعمل و التماثلي األرضي اإلرسال مع
 PAL ، الملون اإلرسال أنظمة على
تعمل  و  .  SECAM  و   NTSC
باللغة الشاشة على التشغيل قوائم
، األسبانية ، األلمانية  ، اإلنجليزية 

الخبراء تقرير
+

الوزن  خفيفة  TV Explorer القياس  وحدة إن  
بجميع مزودة هى و استثنائي بشكل الحجم صغيرة و
حديثة قياس أداة تتوقعها فى يمكن أن التى المتطلبات
أنواع من نوع  أي مع التعامل فى مشكلة توجد  ال ،
اإلرسال إشارات مع التعامل  أيضا يمكنها  و اإلشارات
توجد ال و االستخدام سهلة هى و ، التماثلي األرضي 
المنتجة الشركة أن ، كما إثناء العمل بها متعلقة مشاكل
تعتبر ، و للمساعدة الفورية فريقها الفنى طريق ممتاز عن دعم فنى تقدم
و سوف  المحترفون يستخدمها التى األدوات من TV Explorer وحدة

. الصناعية األقمار استقبال كأداة لهواة تضاف

-
و  التشغيل وظائف عن المختصرة المعلومات بعض يقدم التشغيل  كتيب

. التشغيل كتيب على التحسينات بعض عمل المنتجة الشركة على يجب
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Digital/Analog TV, Satellite and Cable Signal Analyzer 

ضبط بينما يتم اإليطالية و الفرنسية
طبقا الصورة ووضوح تباين درجة
للحصول على أتوماتيكيا لشدة الضوء

. نتيجة لقراءة الشاشة افضل
التشغيلى الكتيب فى النظر بعد و
قادرا مستخدم أي يصبح قليل لوقت
حيث الرئيسية الوظائف معرفة على
سهلة بالوحدة األزرار وظائف أن

. الفهم و القراءة

جميع من  االستفادة أردت إذا و
التعلم ب تقوم أن بد الوحدة ال وظائف
أن حيث التجربة خالل من الذاتي 
على يجيب لن التشغيلى الكتيب

. التفاصيل من المزيد
هو األولى الخطوة فان بالطبع و
الذى المستقبل اإلرسال نوع اختيار
اإلشارات على شاشة تحليل قياسه تريد
األرضي اإلرسال إشارات قياس يتم و ،
و الرقمى الفضائي اإلرسال و التماثلي
حالة فى و ، السرعة بمنتهى األرضي
اإلرسال الرقمى الفضائي يجب قياس
الموجة لعمل المناسب الفولت اختيار
 DiSEqC سويتش  بيانات و اختيار
إعطاء للوحدة  يمكن و ، وجد  إن
 ، ، 13 فولت 5 فولت مصادر طاقة
و 24 فولت و أيضا 13 و  18 فولت
هيرتز  إشارات 22 كيلو مع 18 فولت
تقوم أن يمكن ضروريا كان إذا و ،
سويتش على بالعمل القياس وحدة

. للطاقة خارجي

 TV القياس  وحدة تظهر و 
الفعلي  الطاقة استهالك Explorer
السويتش أو ، الشوشرة خفض لوحدة
تعمل و  ، كبيرة  ميزة و هى المتعدد 
 DiSEqC 1.0 ببروتوكول الوحدة
بروتوكول و المتعدد التغذية لنظام
فى  الرقمى للتحكم  DiSEqC 1.2
يدعم ال  لألسف و ، األطباق تحريك 
    1.3 و    DiSEqC 1.1 برتوكول

.   (USALS ال المسمى
عرض طريقة استعراض يمكن و
فى لإلرسال الطيف إشارات تحليل
  TV Explorer القياس وحدة
يعمل األولى الطريقة فى ، بطريقتين
كاملة إعطاء صورة مقللة مع بسرعة
ال تظهر جميع الطريقة بهذه لكن و
الطريقة فى  و ، الضعيفة اإلشارات 
استقبال نتائج عرض  هو ثانية ال
تتمكن لكى سريعة بطريقة اإلشارة
الى باإلضافة و ، الدقيق الضبط من
بطريقة اإلشارة قوة عرض يمكن ذلك
األزرار استخدام يمكن و مسموعة
مدى لتكبير  اسهم شكل على التى 
y- محاور تظهر و الترددات بعض

اإلشارة . قوة بعرض  axis

نتائج ال على الحصول  عند و
و تردد أول اختيار يمكن المبدئية
عن أو الكوة عن طريق  عنه البحث

طريق عن التردد بيانات إدخال طريق
اختيار يمكن و ، مفاتيح األرقام لوحة
الربط تردد كان سواء  التردد نوع
فى  و   ،  IF ناقل ال تردد أو السفلي
األرضي الرقمى اإلرسال قياس حالة
، ببساطة قناة ال رقم إدخال يمكن
و إضافي ثالث نوع أيضا يوجد و
كافي هو و  األتوماتيكي البحث هو
 TV Explorer القياس وحدة لتمكين
عن على معلومات إضافية للحصول
إذا و ، المختارة الترددات و النواقل
تتعرف فسوف تماثلية اإلشارات كانت

خاص مؤشر يضئ و الوحدة عليها
. بذلك

تيونر بالوحدة يوجد ال حيث  و
الفضائي التماثلي  اإلرسال الستقبال
القنوات صور عرض فقط فيمكن
حالة فى و ، األرضي لإلرسال التماثلي
عرض بيانات يمكن اإلرسال الفضائي
قناة ال تعرض صورة ال و القياس فقط
ا رقمي الفضائي اإلرسال كان إذا و ،
األتوماتيكي البحث عملية إجراء يمكن
يتم قصير وقت فى و ، القنوات عن
الترميز معدالت بيانات على الحصول
بيانات ال بعض و الخطأ تصويب قيم و
على الضغط عند و ، األخرى الهامة
و  باقة ال بيانات قراءة يتم ،  TV زر
يعرض على و القنوات ب تظهر قائمة
قائمة ال تلك صورة قناة فى أول الشاشة
سهل بيانات بالشاشة شريط يوجد و ،
بيانات ال معدل بقياس يقوم الذى القراءة

. نوع التشفير و مقدم الخدمة اسم و
القمر من التحقق يتيح هذا و

و الطبق ضبط عند استقباله المراد
جداول فى النظر الى اضطررت إال
www. موقع على الترددات
القياس   وحدة إن ،   satcodx.com
قيم  قياس يمكنها   TV Explorer
قياس  و لقوة اإلشارة C/N و VBER
للمساعدة   CBER و  MER قيم
قيم قياس و  ، الدقيق التوجيه  على
النبضات  أخطاء عدد VBER تظهر
قيم  و   Viterbi خطأ تصحيح بعد
 CBER و اخطأ معدل MER تظهر
بعد النبضات  أخطاء عدد تظهر 

بيانات ال كل هذه ، و الخطأ تصحيح
القراءة سهلة رسومات شكا فى تظهر
القيم بقية عرض تصغير يتم بينما

. الشاشة اسفل
للمستخدم يمكن لتسهيل األمور و
و ) األقمار الصناعية من ضبط العديد
بداخل مسبقا اناتها  برمجة بي تم التى
األقمار ترتيب تخمين يجب و ( الوحدة
ضبط على تعمل الوحدة  أن حيث
بانيات  ل ل ا طبق  DiSEqC سويتش

. بداخلها المخزنة

كمحلل الوحدة هذه تستخدم حيث و
لهواة هامة أداه تكون فإنها لإلشارات
( الفيد ) المباشر البث قنوات اصطياد
بحيث للطيف تحليل وجود هنا نشكر و
الجديدة اإلشارات على الحصول يمكن
، وظيفة البحث األتوماتيكي بمساعدة
جميع فان الصورة و الصوت بجانب و
و التعريف قيم مثل اإلشارات بيانات
الترميز معدل و الخطأ تصويب معدل

نوع و بيانات ال معدل و الصورة دقة و
على تظهر ،، الخ تليفزيوني ال اإلرسال
عرض يمكن ال الحظ لسوء ، و الشاشة
 MPEG بنظام تعمل التى القنوات
اإلرسال  استعراض يمكن و ، 4:2:2
اإلرسال و الفضائي و الرقمى األرضي
و السهولة بمنتهى األرضي التماثلي
إمكانيات أن يبدوا و ، محترفه بطريقة
  TV Explorer الصغيرة الوحدة هذه

. أيضا محدودة غير

وحدة حجم  قلة و صغر رغم  و
اإلنتاج  عكس على TV Explorer
فإنها تساعد الوحدات نفس السابق من

المواقع فى الدقيق التوجيه عملية على
أن حيث و ، إليها الوصول الصعب
بروتوكول مع  متوافق ليست  الوحدة
ببساطة  استخدمنا ،  DiSEqC 1.3
القنوات الستقبال ريسيفر جهاز
 USALS مزود بخاصية المجانية 
األقمار أماكن تحديد خاصية هى و
اإلشارات بتمرير  قمنا  و الصناعية 
على بالضغط و القياس وحدة الى
وحدة القياس و بين تنقل ا ال زر يمكنن
و السهولة ، بمنتهى جهاز الريسيفر
مساعدة و المنتجة الشركة نقدر نحن
لها تابع  ال تقنية ال المساعدة فريق 
استفساراتنا جميع على الرد تم حيث
كاملة  بطريقة و 24 ساعة خالل فى

. صحيحة و

القياس : وحدة أن شك فى يوجد ال و
TV Explorer ستكون اختيار كأداة 
ستاليت تيلى لمجلة االختبار لمركز 

فى المستقبل .
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  Praxis Tip 

C- و Ku-band ال
تحت البؤرة band

بوق تغذية مصنوع من
الخضراوات علب

Ingo Salomon : بقلم

افتحا بواسطة  ا حسن ؟ الصفيح من المصنوعة الخضراوات األخرى لعلب الفوائد هى ما
العلبة بتنظيف قم و ، الغذاء فى  الخضراوات تنازل و المحتويات  افرغ و العلب فتاحة
من نحاسي أنبوب على بالحصول قم فقد ، التغذية بوق مع استخدمها ذلك بعد و الصفيح

أي متجر .

تبث التى  الصناعة األقمار من العديد هناك
تمتلك  كنت إذا و  C-band و Ku-band ال
كبيرا وقتا األمر يستغرق فلن كبير بحجم طبق
استقبال من تتمكن  كلى االستقبال  نظام لتعديل

. الترددات من النوعين كلى
الخضراوات المصنوعة علبة مع كله يبدأ األمر
من الغطاء بإزالة قم 65مم بمقاس الصفيح من
العلبة من واحد جانب  بثقب  قم  الجانبين كلى
قم و 20مم بقطر أنبوب  إلدخال  كافية بفتحة
و  درجة  90 بزاوية النحاس من كوع باستخدام
. الطرف العلبة داخل النحاسي الحمها باألنبوب
خفض الشوشرة وحدة يذهب الى األنبوب من اآلخر
يمكن  ال : هو المهم األمر و ، Ku-band نوع من
بينما 80نن من أطول النحاسي أن تكون األنبوب
تركيب و  ، 17مم بحجم صغير قطرها  يكون
و ، الحساسية بعض يتطلب يدويا القطعة هذه
التى  األقمار الى أوال C-band ال توجيه يتم
القمر  مثل  C/Ku-band النوعين بكلى تعمل
أفريقيا  جنوب فى شرق عند 72 درجة  PAS4
بوق التغذية فوق الخضار علبة يمكن تركيب و ،
أن تصل  الى العلبة تحريك و يتم  C-band لل
من االستقبال  إن   ، اإلشارات من قدر أقوى الى
يضعف النحاس قد من مصنوع بوق أنبوب خالل
تحصل التحريك سوف عملية مع لكن االستقبال و

. اإلضعاف قليل من قدر على

خفض وحدة تركيب هى تالية ال الخطوة و
الجانب  الى  Ku-band LNB الشوشرة
بتدوير قم  و  النحاسي األنبوب من المكشوف
االستقبال من أقوى درجة الوصول الى الى الوحدة
لكى  ،  DiSEqC سويتش  بتركيب قم أخيرا ، و
الريسيفر الى فقط واحد كابل تمرير من تتمكن
بدون إنفاق القنوات من المزيد يمكن استقبال و
C-band LNB بمقدار  وحدة : المال من الكثير
حدة  45 يورو ، و بمبلغ (17K) شوشرة خفض
 0.4) شوشرة خفض  بمقدار  Ku-band LNB
الكماليات بملغ 5  بعض 20 يورو و بمبلغ (dB

. نفسك تعمله و باألبقى يورو
بين النوعين التوليف هذا أن : طبيعيا ملحوظة
التغذية مقارنه ببوق اإلشارة فى يحدث تقليل ال
اإلشارة فى تقليل يحدث قد و ، فقط واحد لنوع

 . 10% عن ال تزيد بنسبة

فى  مستخدم الواقع C/Ku-Band على التغذية بوق
PAS4 عند 72  القمر الستقبال 180سم بقطر طبق

. شرق درجة

.... Pas4 مستقبلة من القمر صورة من قناة          Ku-band بإشارات لكن و القمر نفس من صورة و

علبة ما بداخل الى نظرة
يستخدم و الخضار
النهاية فى اإلبزيم
لل التغذية بوق لتثبيت

C-band

! تم فواكه علبة هذه كانت
The Ku- وحدة تركيب 
أنبوب  band LNB على
بدرجة الذى به كوع نحاسي

90 درجة . ميل لتجميع النهائي الشكل
C/Ku-band

على تعمل التى األقمار
هذه  فى  C/Ku-band
إشعاعية بقدرة المناطق
أتدنى  بحد   dBW 42
هذه منتصف فى و ،
 261 يوجد المناطق
مجانية رقمية قناة
فى و استقبالها يمكن
عن الخارجة المناطق
هذا ينحدر المنتصف هذا
 . فقط 33 قناة الى العدد
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الصناعية األقمار استقبال أجهزة كبير من تقدم مدى ، بإندونيسيا ا جاكارت مقرها PT Stella Satindo  و شركة إن
لهذه  الريسيفر الرقمية أجهزة أحد الختبار الفرصة إندونيسيا ستاليت فى تيلى مجلة لمكتب و كان Matrix اسم تحت
اللون  فضية خارجية كابينة مع جدا أنيقة بطريقة تصميمه تم الريسيفر إن ، Matrix Java المسمى الموديل هو و الشركة

Matrix Java

Manufacturer PT Stella Satindo, Komplek 
 Daan Mogot Prima, Blok B3 No. 7 
 Jl. Daan Mogot Raya km 12,8
   Jakarta 11740, Indonesia

Website www.stella.co.id

Phone +62-21-54373829

Fax +62-21-54373833

Email sales@stella.co.id

Model Matrix Java

Function Blind Scan FTA receiver

Channel Memory 1000

Satellites no

Symbolrate 2 - 45 Mbps

DiSEqC 1.0

22 kHz switch yes

USALS no

Programmable 0/12v  no

Scart connectors no

V/Audio Output 3 X RCA

Digital Audio Output no

Color systems PAL, NTSC

S-VHS Output yes

RF Modulator yes (fixed VHF: 210 MHz)

SCPC Compatible yes

EPG no

Teletext no

Power Supply 80 - 270 VAC

Power Consumption 20 W (max.)

Search Menu Main Menu in Indonesian 

Vincent Witjhun
TELE-satellite

Test Center 
Indonesia

األعمى ريسيفر للبحث جهاز

اللغة ب فقط مكتوب بالريسيفر المرفق
الصور من العديد به  و اإلندونيسية
لمبتدئين ل بالنسبة هامة و التوضيحية
الرئيسية . الخصائص جميع و يشرح

اليومي االستخدام
  Matrix Java الريسيفر إن
و تليفزيونية بقنوات مبرمج يأتي
4 أقمار صناعية جاهزة  لعدد إذاعية
 LNB وحدات   4 لعدد لالستخدام
هو  ما هذا و 1 متر بقطر طبق على
يتم و بإندونيسيا ، العادة المستخدم فى
 DiSEqC خاصية بواسطة  التحكم 
 PalapaC2 هى  األقمار  و 1.0
    (113.0E)   ، Telkom1 (108.0E)
و   (، Asiasat3S (105.5E

.  (Asiasat2 (100.5E
التنقل بسرعة كثير سعدنا لقد و
فقط ثانية الى فيحتاج القنوات بين
و عند الضغط و أخرى تنقل بين قناة ل ل
بيانات  ال جميع Info تظهر على زر
و الصوت تعريف قيم : قناة ل ل فنية ال
إذا المعلومات قناة وجود ، الصورة

. متاحة كانت

قيم جميع على الريسيفر يعمل و
يمكن و المحلى المذبذب  ترددات
مما ، يدويا عادية الغير قيم ال إدخال
ال وحدات  من العديد استخدام يتيح 
S- و  C  و  Ku نوع LNB من
يدعم  ال الريسيفر لكن و  ، bands
الشامل   نوع  من   LNB ال وحدات
تحريك  خاصية و  Universal

لتشغيل  لغات  ثالث عدد  يوجد و
الصينية و اإلنجليزية : القوائم و هى
التشغيل كتيب و  اإلندونيسية  و

و     DiSEqC 1.2 الرقمية األطباق
 .  USALS

   S-band وحدة اختبار تم قد و
 Cakrawarta at)القمر على
بدون القمر استقبال تم و (107.7E
 Matrix الريسيفر على  مشاكل
ال  استقبال أقمار أيضا تم و ، Java
 Measat1) القمر مثل Ku-band
أن الرغم من و على ، (at 91.5E
مشفرة قنوات على تحتوى األقمار هذه
معد   Matrix Java الريسيفر و

. فقط المجانية القنوات الستقبال

عن األعمى البحث
القنوات

 Matrix الريسيفر إن لألسف
و  لنواقل ل قائمة به يوجد ال Java
محلها يحل هذه الضعف  نقطة لكن
، القنوات األعمى عن البحث إمكانية
القنوات عن األعمى البحث عملية  و
فى البحث  هى األولى بخطوتين  تتم
عن البحث ثم من و العاملة الترددات

. القنوات
ية عمل إجراء تم االختبار أثناء فى و
تم و سريعة  بطريقة األعمى البحث
بعدد الترميز معدالت على التعرف
بجداول  موجود هو مما اكبر 7 معدل
باختبار  قمنا و ،  SatcoDX قنوات
القمر  على  Matrix Java الريسيفر
PalapaC2 (113.0E) ووجدنا أن
جميع على التعرف استطاع الريسيفر
اإلشارات بعض و العاملة النواقل

. عليها يتعرف م ل الضعيفة

الخاتمة
األعمى البحث إجراء إمكانية مع
بطريقة الريسيفر فيقوم  القنوات عن
القنوات بدون قوائم تحديث سريعة فى
القنوات بيانات إدخال الى الحاجة
  Matrix Java و هذا الريسيفر ، يدويا
بالنسبة جيد يعتبر  و التكلفة  قليل
لريسيفر جيد اختيار و لمبتدئين ل

. فيد ال قنوات الصطياد إضافي

لإلشارات بها مؤشر سوداء و مقدمة و
و القنوات أرقام عرض شاشة بجانب
األيسر الجانب فى الرئيسي المفتاح
األيمن الجانب على و للوحة األمامية
الكامل  للتحكم أزرار  6 عدد يوجد 
، القنوات بين تنقل ال : بالريسيفر
قائمة ال ، الصوت مستوى فى التحكم
كابل  الريسيفر مع يأتي OK و و زر 

 . RF و RCA كابل

الخبراء تعليق
+

البحث إمكانية و القنوات بين التنقل سرعة
األعمى

-
الشامل   نوع  من   LNB أل وحدات يدعم ال
الرقمية   األطباق  تحريك خاصية و  Universal

. USALS  و   DiSEqC 1.2
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Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

Main menu 

Info bar 

Channel search 

Antenna setup 

Installation wizard 

EPG 

Manufacturer TechniSat Digital GmbH
 Julius-Saxler-Straße 3
 TechniPark
 D-54550 Daun / Germany

Homepage www.technisat.com

Fax +352-710-707959 

Contact international@technisat.com

Model Digit 4S

Function Digital FTA satellite receiver

Channel memory 5000

Satellites 33

Symbol rates 1-45 Ms/sec.    

SCPC compatible yes (tested with 1,327 Ms/s)    

USALS yes    

DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3    

Scart connectors 2    

Audio connectors 2 x RCA    

UHF Modulator no

0/12 Volt output no

Digital audio output yes (optical and coaxial)

EPG yes    

C/Ku-Band compatible yes

Power supply 180-250 VAC, 50 Hz    

أن انتباهنا لفت  ما أول و
بمقاس فهو الحجم صغير الريسيفر
يناسب و  فقط  205×103×35مم
غرفة فى رف به مكان أي الحجم هذا

. المعيشة

الريسيفر إن الواضح من و
يوجد  شركة ال الجديد من Technisat
الوضع و مع الموصالت من العديد به
فقد الريسيفر حجم صغر االعتبار فى
جميع بوضع المنتجة الشركة قامت
و الممكنة الضرورية الموصالت
هو   Digit 4S الريسيفر أن حيث
فقط المجانية القنوات الستقبال معد 
الكروت إلدخال فتحات توجد فال
أن كما ، الكامات  إلدخال أو الذكية 

مريحة الجذابة بعد عن التشغيل وحدة
لهذا العام التصنيع فان عموما و ليد ل
، جيدا عاما انطباعا يعطى الريسيفر
تشغيل مع الريسيفر كتيب يوجد كما
البالد مع يتناسب اللغات من بالعديد
. الريسيفر هذا تسويق فيها يتم الذى

اليومي االستخدام

جهاز شراء عند  هو شئ  أسوء إن
تقرأ الن تضطر أو معقدا يكون جديد أن
لكى تتمكن الضخم الكتيب التشغيلى
  Technisat شركة تشغيله و لكن من
ذلك تمنع أن فى بنجاح استطاعت قد
يستثنى ال الذى الجديد الموديل مع

 . األمر هذا Digit 4S من

Technisat 
Digit 4S

الرقمى الريسيفر

عمالئها  تزويد هو Technisat األلمانية للشركة الرئيسي الهدف دائما كان
أيام منذ و  ، الوقت نفس فى  قوية أجهزة لكنها و  االستعمال سهلة بأجهزة
إجراء  لمركز الجديد  Digit 4S طرد به الريسيفر تم استالم قد مضت قليلة

. ذلك من صحة نا التحقق حاول و لقد االختبارات بالمجلة

الخبراء تعليق

+
جيد و قوى و لكنه االستخدام سهل الريسيفر إن  
االستخدام مع يتناسب و للمبتدئين  بالنسبة حتى
لالستخدام فهو مناسب صغير أن حجمه حيث و اليومي

الصيفية . المنازل و فى المعسكرات

-
يوجد ال
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Satellite Receiver 

تظهر مرة ألول الريسيفر فتح عند
تساعد الشكل جميلة شاشة لك
تالية ال الخطوات  لفهم المستخدم 
الريسيفر للعمل تهيئة إلتمام عملية
الشاشة تلك لك تظهره  شئ أول و
تعمل سوف التى  اللغة اختيار  هو
: بين االختيار يمكن و القوائم بها
األسبانية ، اإليطالية ، اإلنجليزية 
الفرنسية ، األلمانية  ، اليونانية ،

البرتغالي ، السويدية ، التركية ،
التشيكية ، البولندية ، الفارسية ،
بهذا و ، الهولندية  و المجرية  ،
اللغة يجد  أن مستخدم أي يستطيع 
لألقمار بالنسبة و  ، تناسبه التى
ا أوروب فى الشائعة األقمار فيوجد
 ASTRA و   HOTBIRD مثل
أخرى أقمار  إضافة أردت إذا  و
  DiSEqC سويتش استخدام أو
خالل من  مباشرة ذلك فعل يمكن 
، الصناعية األقمار ضبط قائمة
عن أتوماتيكيا الريسيفر يقوم و
بالبحث الصناعى القمر طريق
يسأل و جديد تشغيلي برنامج عن
إجراء أراد إذا المستخدم الريسيفر
أما جميع القنوات عن عملية البحث

. فقط المفتوحة القنوات أو القنوات

اختيار أيضا يمكن أردت إذا و
قوائم  يوفر الذى و  ISIPRO نظام
من  قناة  370 من بأكثر قنوات
عند 2ر19 درجة   ASTRA القمر
عند   HOTBIRD القمر و شرق
هذا  من فائدة ال و شرق درجة  13
تلك قوائم تحديث إمكانية هو النظام
القمر خالل من أتوماتيكيا األقمار

قنوات أي وجود تفادى  ل الصناعى
. عاملة غير

للعمل جاهزا  الريسيفر يصبح  و
المميزات بعض ضبط يمكن و
الرئيسية قائمة  ال خالل من الخاصة
ضبط و الصورة مخارج  ضبط مثل
تلك  و ،  DiSEqC استخدام سويتش
6 أجزاء فيمكن  الى تنقسم الخيارات

بنظام الصورة ألوان خروج ضبط
و   S-Video و  CVBS  ، RGB
أنظمة اإلرسال مع أن يتعامل يمكن

 . NTSC و PAL الملون

الصناعية األقمار قوائم  إن
حديثة غير الريسيفر على المبرمجة
قمر   20 عدد على تحتوى و تماما
للمستخدم يمكن لكن و فقط أوروبي
 ، آخر صناعى 13 قمر عدد إضافة
على  يعمل  Digit 4S الريسيفر إن
الرقمية األطباق تحريك خاصية
2ر1  و  0ر1  اإلصدار  DiseqC
 (   USALS  ) المسمى 3ر1  و
بخاصية  مزود  الريسيفر أن  كما  ،
التى  Technisat Multytenne و

 ASTRA1 األقمار استقال تتيح
   ASTRA3A 23.5° ، °19.2 شرق
شرق   HOTBIRD 13° ، شرق
فى  شرق  ASTRA2 28.2° و
وحدات استخدام أيضا و ، واحد وقت
  DisiCon نوع من الشوشرة خفض
أيضا تم  ) و  (unicable solution
المحلى المذبذب ترددات قيم برمجة
إذا  و الدائرية للقطبية  C-band لل
شوشرة خفض وحدة استخدام أردت

إدخال  فيمكن   S-band نوع من
. يدويا قيم ال

بذاكرة الريسيفر  تجهيز تم  قم و
تعتبر  التى و 5000 قناة لعدد تسع
معد لريسيفر بالنسبة جدا كافية
حتى المجانية فقط الستقبال القنوات
نظام مع الريسيفر تشغيل تم إذا

. متحرك أطباق

البحث عملية بدأنا عندما و
خاب قد القنوات عن األتوماتيكي
يبحث حيث أن الريسيفر ظننا قليال
أيضا بطيئة لكن و جدا دقيقة بطريقة
   Digit 4S موديل الريسيفر يحتاج و
فى  للبحث كاملة دقائق  7 عدد الى
البحث  عند و  ASTRA1 القمر
القنوات  و باقات ل ل 80 ناقل عدد فى
و  دقيقة، 5ر8  حوالي الى يحتاج
مقياس يسجل ال الريسيفر فان بهذا
سرعة البحث فان عموما و للسرعة ،
اعتبار عند بالهامة ليست القنوات عن
استخدامه  يمكن  ISIPRO نظام إن
القنوات قوائم تحديث يتيح الذى و
البحث عملية إجراء بدون أتوماتيكيا
للمستخدمين بالنسبة و ، القنوات عن
خالل من يمكن ، الخبرة زوى من
باقات الريسيفر إدخال قيم تعريف ال

. يدويا القنوات و

للريسيفر أخرى ميزة هناك و
إجراء  هو  و  DIGIT 4S موديل
اإللكتروني البرامج دليل عن البحث
كل بتحميل للريسيفر يسمح بحيث
و اإللكتروني البرامج دليل بيانات
تنقل ال عند بتخزينها بالذاكرة و يقوم
زر على  الضغط و القوات بين 
البرامج  دليل بيانات فتظهر  EPG

. فورا اإللكتروني

 OK زر على الضغط عند و
تم الذى و القنوات قائمة لك تظهر
تظهر و جيدة  بطريقة تصميمها 
) اإللكترونية البرامج دليل بيانات

و ( موجودة بيانات ال تلك كانت إذا
تظهر صغيرة شاشة توجد قناة لكل
بالطبع و ، قناة ال لمحتويات عرض
القنوات ب منفصلة قوائم عمل يمكن

. المفضلة

بهذا أيضا الجيد الشيء و
بين تنقل ال سرعة  هو  الريسيفر
باقات ضمن إذا كانت حتى القنوات

و ، ثانية من اقل هى و مختلفة
يظهر أخرى و  قناة بين تنقل  ال بعد
اسفل معلومات شريط  الريسيفر
بعض كبير بحجم هو و الشاشة
بيانات على  يحتوى لكنه و  الشيء
بعض و  اإللكتروني البرامج دليل
مثل قناة ال عن الهامة المعلومات
الصوت ، المعلومات قناة ) توافر

. ( ، الترجمة الفورية الخ الرقمى

أجهزة بين و بينه بالمقارنة و
الريسيفر فان األخرى الريسيفر 
من  هو  Technisat Digit 4S
تستقبل التى الريسيفر أجهزة
بها يعمل التى و المجانية  القنوات
كامل بشكل اإللكتروني دليل البرامج
الريسيفر أجهزة بعض أن بينما

. هذه الميزة قد تحتفي األخرى
الريسيفر فى المستخدم التيونر إن
و  جدا  حساس   Digit 4S موديل
C/N بين 4 الى  مع التعامل يمكنه
و  ، مشكالت أية بدون ديسيبل 5
التى المفردة القنوات يستقبل أيضا
منخفضة ترميز بمعدالت تعمل
استطاع االختبار أثناء فى و جدا
القمر من قناة استقبال الريسيفر
على  تعمل شرق  PAS12 45°
 / كيلوبايت  1320 ترميز معدل

. بنجاح ثانية

للعمل الميقاتى  ضبط يمكن  و
ديكودر  يوجد و ، 30 حدث عدد على
قنوات الستعراض بالريسيفر  مدمج

. المعلومات
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اإلشارات الستقبال مصمم  الريسيفر  جهاز  إن
أن بد ال انه ذلك  معنى و  الفضائية  تليفزيونية  ال
الذى و تليفزيون ال بجهاز الريسيفر بتوصيل تقوم
من الريسيفر جهاز  و ، عرض كشاشة  يستخدم
من قليل على ال جيدا فهو يحتوى غير مجهز األمام
بعض و هناك القنوات عرض ألرقام شاشة و األزرار
و قناة ال اسم تظهر التى جدا يلة قل ال الريسيفر أجهزة
العرض شاشة على األخرى أيضا المعلومات بعض
إذا و بيانات  أي توجد ال  أحيانا و  ، بها الخاصة
فيجب اإلذاعية المحطات الى االستماع هواة كنت من
المحطة اإلذاعية تليفزيون لمعرفة اسم جهاز ال فتح

. إليها تستمع التى

غير مجهزة األمامية اللوحة
جيدة بطريقة

األزرار من قليل ال الريسيفر مجهزة ب أجهزة بعض
التحكم لوحدة الريسيفر بدون الحاجة جهاز لتشغيل

الوظائف نفس  على  تعمل األزرار هذه و بعد عن
مع استثناء عن بعد التحكم الموجودة بأزرار وحدة
القفل و  الفتح وظيفة  به األزرار هذه بعض : واحد
فى موجودا ما يكون با الزر غال و هذه للطاقة اليدوي
تستخدم بقية األزرار و فية للريسيفر ، اللوحة الخل
فى مستوى التحكم ربما فى اسفل أو / تنقل أعلى ل ل
الرئيسية قائمة ال على الدخول زر يوجد قد و الصوت
فعالة غير األزرار تكون هذه فى بعض األحيان و
بيانات إدخال يمكن فال األرقام توجد أزرار ال حيث

. اإلطالق على

اللوحة فى الموصالت جميع
الخلفية

األمر هذا فى متشابهة الريسيفر أجهزة جميع
) الخلفي الجانب فى جميع الموصالت أن تجد حيث
الريسيفر جاهز يكون جهاز ، و ( قياسي هذا أمر و
خروج و إلية اإلشارة توصيل  تم  ما إذا لالستخدام

الريسيفر ألجهزة األساسي التشغيل
Heinz Koppitz : بقلم

انك فقدت ببساطة أو تشغيلي غير مزود بكتيب الثمن رخيص ريسيفر تشترى جهاز قد انك با غال يحدث
هناك ، الريسيفر تشغيل كيفية تعرف ال و الشراء عند الريسيفر جهاز مع مرفقا الذى يكون الكتيب هذه
المستخدمين من العديد هناك أن ضمنها و من يوميا ينا إل التى تصل اإللكتروني البريد رسائل من العديد
هذا و ، تشغيلي بدون كتيب اإللغاء أو القنوات تصنيف أو القنوات عن بالبحث يقومون كيف يعرفون ال
سوف المقال هذا بعد قراءة و للريسيفر األساسية الوظائف بعض استخدام على سوف يساعدك المقال

. الخطأ من التعلم و التجربة طريق عن ذلك و األخرى المزايا بعض استخدام قادرا على تكون

. منه الصوت الصورة و إشارات
فى مدخل الطبق من القادم الكابل يجب توصيل -
LNB-  أو  IF Input دائما علية يكتب و اإلشارات

. IN
تليفزيون عن ل ل الصورة إشارات توصيل و يتم -

. ( أوروبا فى سكارت ( موصل طريق
فى تليفزيون ل ل الصورة إشارات توصيل يتم -
RCA باللون  جاكات طريق عن العالم أنحاء بقية

األصفر
األمريكية  المتحدة الواليات كالمستخدم كمثال )

. (
صورة مخرج بها يوجد الريسيفر أجهزة بعض و -

. UHF مدى على يعمل  RF نوع من
جاكات خالل من الصوت على الحصول يتم و -

 . ( استريو ) األحمر و األبيض باللون  RCA
الكمبيوتر عن بجهاز الريسيفر توصيل و يمكن -

.  RS232 نوع من كابل طريق
. الرئيسي الطاقة مفتاح أيضا يوجد أحيانا -

التليفزيون جهاز توصيل
سكارت موصل باستخدام

و الريسيفر الطبق فى مدخل إشارات توصيل بعد
تليفزيون فالبد جهاز ال سكارت الى توصيل موصل

صورة فوار . أن تحصل على
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األنواع من تليفزيون جهاز تستخدم كنت إذا و
بد فال موصالت سكارت بها يوجد ال التى القديمة
طريق عن الريسيفر من الصورة إشارات توصل أن
قناة  توليف ال يجب الحالة فى هذه و ، RF مخرج
، تليفزيون ال فى  الشاشة عليها تظهر  سوف التى
38 على حيز  قناة ) توليف يتم أوروبا منطقة ففي
بين  الموجة نوع حيز قد يختلف انا أحي و (  UHF
الحالة تلك فى و تليفزيون ال جهاز و الريسيفر
يتماشى مع لكى أوال تليفزيون ال جهاز ضبط يجب

. الريسيفر

توجد ال سكارت موصل توصيل طريق عن  و
إذا و تليفزيون ال جهاز الى الصورة نقل فى مشكلة
القنوات ب مبرمجا الريسيفر  كان  و محظوظا كنت
القنوات لمشاهدة جاهزا فستكون مسبقة برمجة
شاشة على الغريبة الرسائل بعض ظهرت إذا و ،
الريسيفر أجهزة فبعض " تنزعج ال فقط " تليفزيون ال

. قناة أول لظهور ثواني بضع الى تحتاج

نحن عموما و
أن تقوم بعملية نفضل
يتيح مما جديد ضبط
الريسيفر ضبط لك
صحيحة بطريقة 
جميع تستقبل و
و المتاحة القنوات
يكون أن يجب لكن
التحكم عن معك وحدة
للتحكم األصلية بعد
الوظائف و فى جميع

. بيانات ال إدخال

قائمة ال لفتح و
تجد أن حاول الرئيسية
علية المكتوب الزر
  Setup أو Menu
بعد عن التحكم بوحدة

أجهزة الرئيسية فى بعض قائمة ال انا قد تظهر أحي و ،
. OK زر على الضغط بعد الريسيفر

الريسيفر األولية لعمل التهيئة و عملية الضبط إن
لكن و الريسيفر أجهزة جميع فى تقريبا متشابهة

. مختلفة بأسماء تسميتها يتم الوظائف بعض

القمر  ضبط ) بها يوجد  البحث خانة  1-
البحث ، النواقل بيانات اختيار/إدخال ، الصناعى

. ( القنوات عن
عمل  ، النواقل ، الطبق ) الضبط خانة  2-
( القنوات إلغاء / القنوات تصنيف / قنوات مجموعة

.
اللغة  ( اختيار الضبط الرئيسية عمليات  3-

. ( الكود ، إدخال الوقت ، ضبط الصورة ، مخرج
البرنامج  رقم إصدار المعلومات ( خانة  4-
تحديث ، المصنع  حالة الى العودة ، التشغيلى 

. ( األلعاب ، التشغيلى البرنامج

الشاشة على لغة عرض القوائم اختيار يجب أوال
بوحدة األزرار وظائف معرفة على يساعدك هذا  و
مكتوب عليها الغالب التى فى و ، بعد التحكم عن
يوجد قد حيث أي ارتباك لمنع ، و اإلنجليزية اللغة ب
قد كما ، مفهومة غير وظائف  القوائم بعض فى
الترجمة أخطاء التشغيل على بعض كتيب يحتوى
ما هو لمعرفة على المبتدئين صعبا األمر يجعل مما
القوائم عرض و بعد ضبط لغة المعنى ، من المراد
مخرج و مثل الوقت األساسيات بعض تقوم بضبط
شاشة تظهر لك الريسيفر أجهزة و بعض الصورة
ما با غال و الضبط قوائم الى الدخول عند كود إلدخال

. 0000 أو 1234 االكواد هذه تكون

اشتريت فإذا ، التنظيف هى تالية ال الخطوة و
بع يوجد انه المحتمل فمن مستعمل ريسيفر جهاز
تعد عاملة لم التى الغير القديمة القنوات المئات من
تحديث و تحتاج الى بيانات النواقل قديمة و أو أن

المصنع . حالة الى الريسيفر إعادة يجب من هنا

حالة الى  الريسيفر إعادة وظيفة 
جميع أجهزة فى المصنع موجودة

الريسيفر
المصنع حالة الى الريسيفر  إعادة  وظيفة يوجد
تقوم هى و الريسيفر أجهزة جميع فى تقريبا فى
األمر لكن و الضبط خانات بعض و القنوات بإلغاء
الريسيفر أن حيث إلغائها يتم لن النواقل أن هو األهم
أن اعتبار  مع و مجددا للبحث يستخدمها سوف 
ربما أو اشهر  بضعة من صنعة تم قد الريسيفر 
و قديمة تكون ربما النواقل هذه بيانات فان أعوام
التى و ( ( الترددات بعض النواقل إضافة عليك يجب
  SatcoDX أن تجدها جداول قنوات األقمار يمكن

 .  www.satcodx.com الموقع على

القنوات وظيفة البحث عن تشغيل
البحث  أثناء FTA فقط المجانية

الستقبال معد ريسيفر جهاز  تستخدم كنت إذا
إلدخال فتحات بع و ال يوجد فقط المجانية القنوات
المشفرة الستقبال القنوات حاجة توجد فال الكامات
يفضل لهذا و ، ذلك بإلغائها بعد تقوم سوف التى
فقط المجانية القنوات عن  البحث وظيفة اختيار
ذاكرة  مليء عدم فى الوظيفة هذه تفيدك كما ،  FTA
وجود تفقد و المشفرة القنوات من بالعديد الريسيفر
معظم أن حيث المجانية القنوات لتخزين مكان
3000 قناة  لعدد محدودة ذاكرة بها الريسيفر أجهز

 . إذاعية 1000 قناة و تليفزيونية

طريق عن  الريسيفر تحديث 
اإلنترنت و الكمبيوتر

الموجودة القنوات بيانات تحديث عملية إن
فى غاية أمر الكمبيوتر  طريق عن  بالريسيفر
بجهاز الريسيفر بتوصيل قم فقط ، السهولة
استخدم  و ،  RS232 كابل طريق عن الكمبيوتر
برنامج آخر  أو أي  SetEdit مثل كمبيوتر برنامج
أحيانا بعض و ، للريسيفر المنتجة الشركة مقدم من
مباشرة بيانات تقاط ال ال خاصية يوجد بها البرامج هذه

 . كمثال  SatcoDX ال  قنوات من قوائم

ألجهزة الشركات المنتجة أن معظم تجد با غال و
لم إذا و اإلنترنت على  موقع لها  يوجد الريسيفر 
قم للريسيفر  المنتجة للشركة موقع تعرف تكن 
اإلنترنت على البحر محركات طريق عن بالبحث
موقع  للحصول  Wikipedia  أو   Google مثل

. الصحيح الشركة

البرنامج تحديث عند حريصا كن
للريسيفر التشغيلى

: تقوم الشركة لك جدا هام أخيرا عنده تحذير و
لبرنامج ل تحديث بعمل آخر الى وقت من المنتجة
لتحسين العيوب أو إلزالة بعض ذلك و التشغيلى
فيمكن محظوظا كنت  إذا  و  ، الريسيفر  أداء
ا أتوماتيكي التشغيلى البرنامج تحديث للريسيفر
أجهزة معظم لكن و الصناعى القمر خالل من
عليك و ، الخيار هذا  توفر ال القديمة الريسيفر 
المنتجة للشركة اإلنترنت موقع بزيارة  تقوم  أن
الى نقلة و الجديد التشغيلى البرنامج تحميل و
كابل خالل من الكمبيوتر طريق عن الريسيفر
من أن  تأكد و التعليمات بقراءة قم و  ،  RS232
تماما الريسيفر جهاز يناسب التشغيلى البرنامج
ستكون خطأ تشغيلي برنامج بنقل قمت إذا حيث

. الريسيفر تلف هى النهاية

Standard plugs for LNB and Audio

Common with European receivers: the two 
SCART plugs for connecting TV and VCR

Can be found with many receivers: 
RS-232 plug for programming via PC

UHF connectors (left) became a rarity 
nowadays, instead the S/PDIF plug 
is more common

A simple type 
remote control

Basic functions 
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الى اإلشارة معدل تسمى اإلشارة جودة إن 
الصناعية  لألقمار إشارة فكل C/N الضوضاء
و هامة بيانات الى  باإلضافة ضوضاء بها يوجد
من قدر  اقل مع الهامة بيانات  ال هذه نريد نحن 
مستوى لتحسين و ، المستطاع قدر الضوضاء
حجم زيادة : الى تحتاج الضوضاء الى اإلشارة
الشوشرة خفض تغيير وحدة أو  المستخدم الطبق
خفض  بمعدل أو افضل أخرى بوحدة  LNB
و لكن هناك طريقة أخرى شوشرة منخفض اكثر ،
لن للتجربة و أيضا سهلة طريقة ذلك و هى لعمل

. المال ثروة من تكلفك

مجال فى الخبرة بعض لديهم الذين ا قراءن من و
ما الى يخمنون  قد ربما للهواة  الراديو استقبال 
، ففي الريسيفر تقليل حساسية هو و ، نشير إليه
زر  االستقبال يوجد و لإلرسال Ham radio جهاز
اإلشارات  إضعاف زر أو RF إشارات تكبير لغلق
مكبر حساسية تقليل هنا عن نتحدث و ، المدخلة

 . 10 – 20 ديسيبل بمقدار المدخلة اإلشارات

من عدد وجود عند ؟ ذلك يتم كيف لكن و
يتم التداخل الريسيفر مدخل عند اإلشارات القوية
ظاهرة تسمى هذه و اكثر ضوضاء ينتج بينها مما
توجد الريسيفر أجهزة أنواع بعض و التداخل
اقل اآلخر البعض و التداخل هذا ضد مناعة عندها
إلكترونية دوائر توجد  فال ، المناعة مستوى فى
كلما أيضا و التداخل هذا  من تماما من تحمى
من الحماية قلت  كلما الريسيفر  حساسية  كانت
الضعيفة لإلشارات بالنسبة أما ، التداخل ية عمل
المولدة طريق الضوضاء الجودة عن إضعاف يتم
نفعل ماذا إذا ، لها المرافقة القوية اإلشارات من
ال و القوية  اإلشارات بأضعاف  نقوم أن هو ؟ 
فان لألسف  و الضعيفة اإلشارات قوة  نخفض
تم فإذا  ، سهلة بطريقة عملة الصعب من هذا 

هذا هل – األفضل ؟األقوى دائما صحيح دائما

الديسيبل من قليل بقدر اإلشارات جميع إضعاف
إضعاف و لكن ليس التداخل أن يتم تقليل فى نأمل

. أصال الضعيفة اإلشارات

الفضائية لإلشارات ذلك إجراء هل يمكن لكن و
جهاز قمنا بوضع فقد ، اختباره نود هذا ما ؟ أيضا
 20 بمعدل ضبطه يمكن لإلشارة يدوى  إضعاف 
بتوجيه قمنا و الريسيفر مدخل عند ديسيبل
من  به العديد الذى Hotbird و القمر الى الطبق
و ( أوروبا فى االستقبال  عند ) القوية النواقل
اضعف وجدنا أن  الى  النواقل فى  بالبحث  ا قمن
 V,  12303 التردد ا تن حال فى و لإلشارة ناقل
الموضح  الجدول و ¾  SR=27500, FEC
جهاز تشغيل عند الريسيفر قراءات به يوجد
المدى أرباع فقد استخدمنا ثالثة اإلشارة إضعاف

 . 0 – 15 ديسيبل من يمعنى

جيد لألقمار على استقبال انه للحصول القراء يدركون أن معظم ربما
أن أي ، الريسيفر لمدخل قوية إشارة الى يحتاجون فانهم الصناعية

. دائما قوية جودة يعنى قوية إشارة على الحصول

عند  اإلشارة جودة مستوى تحسين تم ترى كما و
فان  ديسيبل  15 عند حتى لإلشارة إضعاف عمل 
التداخل مشكلة أن يعنى مما عالية مازالت الجودة

. الصناعية األقمار استقبال فى أيضا توجد

على اإلشارة هذه أن الى نشير أن يجب لكن و
الطريقة بهذه هى التى تعمل فقط األوروبي القمر
فقط   60% من اقل تقرأ التى اإلشارات باقي  و
إضعاف عند  حيث  الجودة مستوى على  حافظنا 

. غير جيدة إشارات على اإلشارة نحصل

الريسيفر مدخل فى إضعاف جهاز إضافة فان إذا
إذا عموما و األحوال ، جميع فى اليا مث حال ليس
تريد أو ) األقمار الصناعية استقبال هواة من كنت
بجهاز إضعاف اإلشارات االحتفاظ من بد ال ( ذلك
التقاط تريد كنت فإذا ، بك الخاص الدرج فى
كانت جودة و محاطة بإشارات قوية إشارة ضعيفة
و ثابتة صورة على للحصول  كافية  غير اإلشارة
الطبق قم توجيه إعادة و السطح الى قبل الذهاب
إشارات مدخل عند األضعاف جهاز بضبط فقط
اإلشارة جودة الحظ و الكوة بتدوير قم و الريسيفر

. ! تندهش و سوف
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األقمار جميع من كاملة القنوات قوائم
جميع البيانات الصناعية مع

امللفات من مختلفة بأنواع اجلداول بيانات حفظ
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:3.10 SatcoDX اإلصدار برنامج تفعيل كود

D899EB4973C1A9914E22B48E28C853DE
ستاليت تيلى مجلة من القادم اإلصدار صالح حتى

العالم أنحاء جميع فى فنية لكل قمر صناعى بيانات على يحتوى الذى ” الستاليت SatcoDX ” عالم كودبرنامج
 تفعيل
 برنامج
SatcoDX : هنا SatcoDX من برنامج بتحميل قم

www.TELE-satellite.com/cd/0610/ara

SatcoDX و  برنامج على الحصول خطوات شرح
: الكمبيوتر جهاز على تشغيله

اإلصدار 3.10 من  SatcoDX برنامج بتحميل -1قم
. أعاله المذكور اإلنترنت موقع

و من قبل البرنامج هذا ثبت قد كنت إذا ملحوظة :
لتثبيته مرة  داعي فال يوجد 3.10 اإلصدار بنفس

عن البرنامج بفحص قم من اإلصدار للتأكد و أخرى
البرنامج  يقوم سوف Help و زر على الضغط طريق

. اإلصدار عن بأخبارك

على زر  الضغط بواسطة التفعيل كود -2 قم بإدخال
بعد إدخال  LICENSE ثم REGISTRATION و

VALIDATE KEY ثم  على اضغط التفعيل كود
الحديثة  النواقل بيانات تحميل يمكنك اآلن و ، EXIT

وقت أي فى
أن افتراض مع
الكمبيوتر جهاز

. باإلنترنت موصل

يعمل بدون إدخال   SatcoDX برنامج : ملحوظة
بيانات تظهر لكن و قديم كود مع أو التفعيل كود

يعمل فيها عند آخر مرة كان البرنامج القديمة النواقل
SatcoDX بتزويد  برنامج يقوم و حديث تفعيل بكود

. تاريخه حتى الحديثة بالبيانات الحالية البيانات






